


 

 الدورة احلادية والعشرون

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 
 التأمني التكافلي 

 املاليوالتحوط 
 

 

 

 

 

 

 إعداد

 عثمان اهلادي ابراهيم. د

 وزير التجارة اخلارجية األسبق جبهورية السودان

 
 

 
 



1 
 

 

 محاور البحث

 .مفهوم التحوط المالي  (1)
 .مهاالتأمين التقليدي تعريفه والحلول التي قد (2)

 .التأمين التكافلي والحلول االضافية (3)
 .كأداة فعالة للتحوط المالي (4)
 Loss Prevention تقليل الخسائر  (5)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 مقدمة
عنيت الشريعة أميا عناية حبفظ األموال بل ان األمور اليت قرر الشارع احكامًا لتحقيقها واليت عرفت 

حفظ الدين والنفس والنسل والعقل : "حفظ املال وهي اصطالحًا عند الفقهاء  مبقاصد الشريعة  تضمنت
ولعل احكام الشرع كلها تصب يف حتقيق هذه املقاصد سواء كانت من الضروريات أو احلاجات أو "  واملال

 . الكماليات، وجند أن املال هو املقصد اخلامس من هذه املقاصد

كل مال من كل عدوان واستخدام له يف   ان املال املراد حفظه يشمل املال العام واملال اخلاص،  حفظ
ووفقاً ملبدأ اعقلها وتوكل على " ال ضرر وال ضرار" غري حمله أو تعرضه للخسائر اليت ميكن التحوط هلا يف اطار 

األمر والنهي، أو )اهلل ، ولذلك شرع احلق سبحانه وتعاىل كثريا من األحكام يف إطار اإلجياب أو السلب 
 . قيق هذا املقاصد، وردت يف كتب الفقه ضمن أحكام املالمن أجل حت( الفعل والكف

سوف يتناول هذا البحث حبول اهلل وقوته االستفادة من التأمني التكافلي كأداة حلماية األموال بعد 
العطف علي مفهوم التحوط ومفهوم التأمني وطريقه عمله ومفهموم التأمني التكافلي وما مييزه عن التأمني 

نعلم فان كل اجملامع الفقهية والندوات العاملية قد اهتمت بالنظر يف مسألة جواز التأمني من وكما . التجاري
عدمه مع إجازة البدائل املقبولة شرعُا للتأمني التجاري ومل تتطرق أبدًا للجوانب الفنية أو تفاصيل التغطيات 

الفتاوي وقد قصدت من سرد  وأحسب أن أمر اجلواز قد وجد العناية وصدر بشأنه العديد من، التأمينية
تفاصيل التغطيات الفنية ان يلج علماؤنا األفاضل هذا اجلانب ملزيد من العلم واملعرفة اليت تعني على نشر هذه 
الثقافة لتوسيع دائرة اإلستفادة يف جمال درء املخاطر والتحوطات املالية اليت حتقق التكافل واحملافظة على حقوق 

 .وممتلكات املسلمني
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 المحور األول 
 مفهوم التحوط المالي

نعين بالتحوط يف هذا البحث محاية األموال واتقاء املخاطر وختفيف آثارها بعيدًا عن مفهوم التحوط 
Hedging الغربية والذي يعين مبضاربات ومشتقات مالية ربوية لالتقاء من تقلبات  الشائع يف االسوق املالية

 .نكشف ضعفه وهوانه ابان االزمة املالية االخريةاألسعار وسعر الصرف وغريه مما ا

عندما يتعلق األمر باملمتلكات واألموال فان املخاطر تتمثل يف فقداهنا كليًا او جزئيًا أو فقدان القدرة 
 .علي االستفادة منها بصورة طبيعية

املال أو اإلعسار فوات ربح متوقع أو تآكل رأس : أما يف االستثمار واإلقراض ؛ فإن املخاطر تتلخص يف 
وعدم القدرة على السداد الذي يصيب املقرتض ويتضرر منه املقرض واملقرتض على السواء ومن مث األمة يف 

 .اقتصادها عامة

عليه فان احلماية املرجوة من التحوط تشمل األموال بشقيها املنقولة وغري املنقولة حتقيقًا ملقصد الشريعة 
 .لاخلامس والذي يعىن حبماية املا

 تأصيل التحوط المالي
 مشروعية تخفيف المخاطر أو التوقي منها باآلليات المشروعة

إذا قلنا إن اخلطر يف االستثمار هو احتمال وقوع املكروه فإن الذي يظهر لنا أن ختفيف املخاطر والتوقي 
وحفظ املال من  منها باآلليات املشروعة ليس أمرًا مباحًا فحسب بل هو مندوب إليه ألن فيه حفظًا للمال

، وهذه اإلجراءات نتيجتها حفظ ماله من الضياع وإبعاده عن ركوب املخاطر بال (1)مقاصد الشريعة اإلسالمية
حساب طلباً ملزيد من األرباح اليت يكون احتمال حتققها متدنياً، فإذا اختذ اإلنسان الوسائل ضمن نطاق املباح 

 . فإن عمله هذا جاٍر على مقاصد الشريعةمن العقود واإلجراءات لغرض تقليل املخاطر 

والتوقي من املخاطر  يف االستثمار وخترير أفضل اإلجراءات والشروط والعقود هو من عمل الناس منذ 
القدمي فقد ورد يف سنن البيهقي ويف جممع الزوائد أن العباس بن عبد املطلب إذا دفع املال مضاربة اشرتط على 

وال ينزل به واديًا وال يشرتي به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك فهو ضامن  صاحبه أن ال يسلك به حبراً 
 . (2)فرفع شرطه إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأجازه
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. ورد مثل ذلك يف الفتاوى البن تيمية. وقد حتدث بعض الفقهاء عن آليات مشروعه للتوقي من املخاطر
املزارعة تعتمد أمانة العامل وقد يتعذر ذلك كثرياً فيحتاج الناس إىل املؤاجرة فاملساقاة و : "... قال رمحه اهلل تعاىل

اليت فيها مال مضمون يف الذمة وهلذا يعدل كثري من الناس يف كثري من األمكنة واألزمنة عن املزارعة إىل 
رض صاحب األرض ، واملسألة واضحة فاملزارعة واملساقاة من عقود األمانة ولذلك يتع(1)"املؤاجرة ألجل ذلك

أي خيانة العامل، ولذلك يتجهون إىل املؤاجرة حىت يكون املال مضموناً " املخاطر األخالقية"إىل ما يسمى 
ومعلوم أن الشريعة توجب ما توجب حبسب اإلمكان "مث أضاف رمحه اهلل . غري متأثر بنتائج العملية الزراعية

، أي أن مثل هذا العمل ال خيالف أحكام الشريعة "كانوتشرتط يف العبادات والعقود ما تشرتطه حبسب اإلم
 .اليت جاءت على حسب طاقة البشر وإمكاناهتم 

 :هذا وجيدر بنا يف هذا املقام التنويه على بعض احللول اإلسالمية الواقعية يف جمال التحوط
 الكتابة واإلشهاد والرهن حلل مشكالت التوثيق الذي يستلزمه االئتمان. 

 لتحل مشكلة احلاجة املتبادلة بني العمل واملال صيغة املضاربة. 

 صيغة التمويل باملراحبة. 

  بضوابطها اليت عنيت هبا الشريعة...( آجل، سلم ) عقود البيوع. 

 الوكالة اليت تقيم الوكيل امللتزم حمل األصيل الذي يوكله يف احلدود اليت يرتضياهنا مما أقره الشارع. 

 خلالية من االلتزام إىل ذمة امللتزم تعضيداً هلا وتدعيماً للمعامالت املاليةالكفالة اليت تضم ذمة الغري ا. 

  الصك أو ما صار يعرف اليوم بالشيك، وهو أمر من املالك إىل املستودع بدفع مبلغ للمستفيد، يف
. وب عليهأو املسح( احملال عليه)واملكلف ( احملال)واملستفيد ( احمليل)تنميط لعالقة ثالثية أطرافها احملرر 

مبا يوفر . ومثال ما تقدم ما تعامل به عبد اهلل بن الزبري وأخوه مصعب رضي اهلل عنهما من رقاع وصكوك
املرونة الكافية للتعامل مع االلتزامات ضمن القواعد العامة للمعامالت اإلسالمية جلهة ضبط ذمة االلتزام 

 .أو تارخيه أو مكان إبرائه

 عاملني من دائرة ربا الفضل كما يف حديث التمر اجلمع واجلنيب تنقيد املبادالت إلخراج املت 
  الرتخيص بالعرايا يف مخسة أوسق أو ما دوهنا، كما ثبت يف الصحيح عند النهي عن املزابنة ترفقاً للحاجة

 .مع تعذر العلم باملماثلة

  ملوظفيها العمومينيالكوبونات األجرية أو صكوك الطعام اليت عرفتها الدولة اإلسالمية إذ كانت ختصص :
 .أجورهم معرّفة بكميات معلومة من صنوف معلومة من الطعام تغلباً على مشكلة نقص السيولة
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  ومن احللول املالية اليت عرفها الفقه اإلسالمي مما يندرج يف باب احليل املشروعة، حل حممد بن احلسن
ملواصفة بأن يشرتط املوعود عند شرائه الذي تلقاه ابن القيم بالقبول، ملشكلة نكول املواصف يف بيع ا

أما احلل املعاصر لذات املشكلة والذي عليه العمل يف . املبيع خيارًا ميكنه من رد املبيع إن نكل الواعد
أنظر )جل املصارف اإلسالمية فهو القول بالزامية الوعد وهو حل حييل الوعد إىل عقد بات ال خيار فيه 

 (.فة اإلسالميةمالحظات يف فقه الصري : يف ذلك

  ومن احللول املالية العملية واليت تبنتها كل املصارف التقليدية واإلسالمية، ما كان يفعله عبد اهلل بن الزبري
رضي اهلل عنه إذ كان يقبل املال من الناس على أنه قرض ال وديعة حتقيقا ملشروعية الضمان وملشروعية 

 .الربح الذي يتولد عن التصرف به

 نفية عقد االستصناع وأفردوه عن السلم وخصوه بشروط وقيود حتقيقا ملقاصد إنتاجية واستحدث احل
 .ومتويلية

 صناديق االستثمار والصكوك االستثمارية املقيدة بأحكام الشرع. 

عقود التأمين التكافلي الملتزمة بقواعد الشرع والتي عالجت أشكال الغرر وقدمت حال إسالميا 
  .لحاجة المجمتع للتأمين

 :نواع التحوط أ
 . حتوط اقتصادي، وحتوط تعاوين، وحتوط تعاقدي: وهناك عدة أنواع من التحوط وفقاً آللية العمل 

 :التحوط االقتصادي
يتم عن طريق تنويع االستثمارات، وحتقيق التوافق بني اإليرادات واملصروفات، أو بني األصول  

جل قصري، وتقرض آلجال أطول، لكن مما يساعد على حل فالبنوك مثاًل تقرتض أل. واأللتزامات يف امليزانية
 .مشكلتها هو وجود املصارف املركزية ونظام التأمني على الودائع

كما ان البنوك العاملية مثاًل تتعامل بعمالت عديدة خمتلفة، فهي بطبيعتها متحوطة من خطر صرف 
 . العمالت، دون استخدام أي أداة من أدوات التحوط

 :نيالتحوط التعاو 
وهبذا ميكن إنشاء . ميكن عربهـ القضاء على املضاربة السعرية، ألنه بال أرباح، واملضاربة هتدف إىل الربح 

صندوق تعاوين للتحوط من أخطار العمالت، حتول إليه أرباح وخسائر صرف العمالت، وإذا بقي فيه فائض 
 .مت االحتفاظ به لتغطية أي عجز يف املستقبل
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 :التحوط التعاقدي
اقرتح هذا النوع من التحوط للتحوط من تغريات معدل العائد يف اإلجارة املنتهية بالتمليك باتفاق  

، حىت يواكب معدل األجر (أشهر مثالً  6كل )الطرفني على مراجعة أو جتديد عقد اإلجارة بشكل دوري 
 املعدالت السوقية

 :ستخدم لدرئها وتشمل هذا ويصنف التحوط يف االسواق العاملية وفقاً للمخاطر اليت ي

 خماطر رأس املال. 
 خماطر معدل العائد. 
 خماطر السيولة. 
 خماطر صرف العمالت. 
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 المحور الثاني 

 والحلول التي قدمها( التجاري)التأمين التقليدي 

الذي أطعمهم من جوع )التأمني يف اللغة العربية مشتق من األمن وهو طمأنينة النفس وزوال اخلوف 
 (فوآمنهم من خو 

 :آلية العمل
قدم عقد التأمني التجاري آلية اقتصادية لنقل األخطار من املؤمن عليهم إىل شركات التأمني مقابل دفع 

املتوقعة وفقاً ( اخلسائر)واليت حتتسب حبيث تكون كافية لتغطية التعويضات ( اقساط التأمني)اشرتاكات 
 .رية وهامش ربح لشركة التأمنيللحسابات االكتوارية باالضافة لتغطية املصروفات االدا

 :النشأة والمفهوم
نشأ التأمني مبفهومه املعاصر منذ عدة قرون استجابة حلاجات ملحة تتعلق بطبيعة األنشطة االقتصادية 

. وتطورها خاصة يف ظل الثورة الصناعية وما صاحبها من إنتاج صناعي كثيف ومنو مضطرد يف حركة النقل
ة االقتصادية اليت هتدف لتحقيق األمن على املستوي الفردي أو اجلماعي عن طريق  ويعترب التأمني أحد االنشط

على الرغم من أن الدول األوروبية كانت قد عرفت التأمني منذ عقود . إدخار جزء من املال ملواجهة احلوادث
ء والتعمري ، وعلى طويلة وسخرته حلل املشكالت اليت تتعلق مبجتمعاهتا مما مكن الدولة هناك من التفرغ للبنا

الرغم من احتكاك العامل العريب واإلسالمي بالدول األوروبية منذ أمد بعيد إال أن  صناعة التأمني مل تدخل إىل 
بل ميكن القول أن العامل اإلسالمي مل يعرف التأمني بشكله املنظم إال . عاملنا العريب إال يف عهود متأخرة جداً 

شرين كما أن التجربة يف السودان ويف أجزاء عديدة من العامل اإلسالمي مل تلق يف النصف الثاين من القرن الع
 :الرواج املطلوب  وذلك لعدة أسباب جنملها يف اآليت

ارتباط صناعة التأمني بالنظام الرأمسايل الغريب الذي ال يقوم على املبادئ اإلسالمية وبالتايل مل تتم  (1)
ر حمدودة وسط جمموعات قليلة من الناس الذين مل يكــونوا االستفادة من نظام التأمني إال يف دوائ

يكرتثون كــثريا للمسألة الشرعية يف التعامالت املالية أو رمبا جلهلهم  مببادئ الدين اإلسالمي فيما يتعلق 
 .مبسألة الغرر املوجودة يف نظام التأمني التجاري

، وملا كانت األحوال االقتصادية يف البلدان  ترتبط صناعة التأمني ارتباطًا وثيقًا بالتطور االقتصادي (2)
اإلسالمية مل تشهد تطوراً الفتًا إال يف السنوات اليت تلت اكتشاف النفط مما أدى إىل حدوث حتوالت 
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جذرية يف منط احلياة االقتصادية األمر الذي أثر تأثرياً كبرياً على حياة هذه اجملتمعات وأوجد احلاجة إىل 
 .التأمنياالستفادة من خدمات 

مل تكن احلاجة متعينة إىل خدمات التأمني يف العامل اإلسالمي قدميًا حيث كانت اجملتمعات اإلسالمية  (3)
متارس فيما بينها صورًا من صور التكافل ، ففي حوادث القتل على سبيل املثال كانت القبائل تتوىل 

اسعة من السودان ويف العديد من مسالة دفع الديات وهذه الصورة ال زالت متارس حىت اآلن يف أجزاء و 
 .الدول اإلسالمية وهو ما يعرف بالعاقلة

 :عقد التأمين 
إن الفكرة الكامنة يف التأمني يف الواقع ليست إال التكافل والتعاون بني أفراد اجملتمع جيري تقنينه وترتيبه 

قد التأمني من العقود فع. بطريقة منظمة بتصميم نظام حديث ينسجم مع التطورات املالية واالقتصادية
املستحدثة ، وقد اجتهد الفقهاء يف بيان حكمه من وجهة النظر الشرعية ، واختلفت آراؤهم فيه بني جميز له 
جبميع أنواعه، ومانع له جبميع أنواعه ، ومانع للتأمني على احلياة ، وجميز ملا عداه ، ومانع للتأمني التجاري ، 

درت حبوث وكتب عديدة يف هذا املوضوع ، كما صدرت فيه فتاوى فردية وجميز فقط للتأمني التعاوين ، وص
 .ومجاعية ىف مؤمترات وجمامع فقهية مما ال يقتضي مقام البحث تفصيله

قدم عقد التأمني التجاري آلية اقتصادية لنقل األخطار من املؤمن عليهم إىل شركات التأمني مقابل دفع 
املتوقعة وفقاً ( اخلسائر)ب حبيث تكون كافية لتغطية التعويضات واليت حتتس( أقساط التأمني)اشرتاكات 

 .للحسابات االكتوارية باإلضافة لتغطية املصروفات اإلدارية وهامش ربح لشركة التأمني
هذا وسوف تتكشف أهم مالمح التأمني التجاري وآليته عند مقارنته بالتأمني التكافلي اإلسالمي يف 

 .ان شاء اهللالباب القادم من هذا البحث 
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 المحور الثالث 
  والحلول اإلضافية التي قدمها( اإلسالمي)التأمين التعاوني 

قدم التأمني التعاوين التكافلي اإلسالمي بدياًل شرعيًا مقبواًل يف اجملتمعات املسلمة عن التأمني التجاري 
ات الشرعية اليت شابت عقد التأمني التقليدي، وان كان قد بين على قواعده الفنية إال أنه عين مبعاجلة التحفظ

 .القدمي ليصبح منتجاً شرعياً وخمرجاً إسالمياً ألشكال احلاجة للتأمني

، إذ ( التقليدي)البد من إبراز الفروقات اجلوهرية بني نظامي التأمني التكافلي يف مقابل التأمني التجاري  
وبضدها تتميز األشياء وميكننا حتديد املقارنات تكشف عن حقائق املعاين، فالضد يظهر حسنه الضد، 

- :الفروقات يف البنود اآلتية

 :المرجعية النهائية : أوالا 
تتمثل املرجعية النهائية جلميع األنشطة واألعمال والعمليات اليت جتري يف شركات التأمني التكافلي بأهنا 

لتأمني واالستثمار والتعويضات تنحصر يف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء ، وذلك يشمل عمليات ا
وقواعد احتساب الفوائض التأمينية وتوزيعاهتا، كما تشمل هذه املرجعية أيضاً ترشيد سلوك املؤسسة يف عالقاهتا 

ولتفعيل وتأكيد . وسياساهتا وخططها مبا يتحقق معه امتثاهلا الفعلي بتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
لناحية العملية فقد استحدثت املؤسسات اإلسالمية ضمن هياكل العمل التنظيمية هذا الفرق وتكريسه من ا

حبيث يضم جمموعة من فقهاء الشريعة { هيئة الفتوى والرقابة الشرعية } : تشكيل فريق شرعي باسم 
الت التأمني املتخصصني يف فقه املعامالت املالية ليقوموا بدورالرتشيد والتوجيه لعمليات الشركة التكافلية يف جما

واالستثمار معا ، كما يناط هبم ممارسة الرقابة الشرعية للتحقق من مدى جودة وسالمة التزام شركة التأمني 
 .التكافلي بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف أعماهلا وعملياهتا كافة 

، وحتدد مكافآت تّكون للشركة هيئة رقابة شرعية ختتارها اجلمعية العمومية برتشيح من جملس اإلدارة
أعضائها، على أن تكون من ثالثة أعضاء على األقل من علماء الشريعة اإلسالمية، وجيوز أن يكون واحد 

 :منهم من رجال القانون له إملام بأحكام الشريعة اإلسالمية ومن مهامهم اآليت

 .إذج األخرى تشرتك هيئة الرقابة الشرعية مع إدارة الشركة يف وضع منإذج وثائق التأمني والنم (1)
هليئـــة الرقابـــة الشـــرعية احلـــق يف مراجعـــة عمليـــات الشـــركة للتأكـــد مـــن مطابقتهـــا ألحكـــام الشـــريعة  (2)

 .اإلسالمية
 .جيوز هليئة الرقابة الشرعية حضور االجتماعات العامة للشركة وإبداء أي رأي (3)
لطــرح أي جيــوز لــرئيس هيئــة الرقابــة الشــرعية أومــن ميثلهــا طلــب حضــور اجتماعــات جملــس اإلدارة  (4)

 .موضوع
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ختضع إىل التشريعات واألعراف اخلاصة ( التقليدي)يف حني أن املرجعية النهائية لشركات التأمني التجاري 
بالتأمني يف كل دولة، واليت هي بطبيعة احلال ذات أصل تقليدي جتاري حمض ينسجم مع فلسفة املدرسة 

ذلك من عدم االعرتاف بتدخل الدِّين يف ترشيد  الرأمسالية يف العمل التجاري بصفة عامة ، وما يرتتب على
املعامالت املالية ، وإجراء عقود عمليات التأمني وفق أساس املعاوضات املبنية على الغرر الفاحش وأكل املال 
بالباطل والربا وحنوها من املخالفات الشرعية ، وإجراء أساليب وعقود االستثمار على أساس الفائدة الربوية، 

يف الواقع املعاصر تصور شركة تأمني تقليدي ال تقوم على تعظيم مدخراهتا واحتياطياهتا على حيث يصعب 
فليس لديهم هيئة رقابة ختضع . ركيزة الودائع الربوية متنوعة األجل، وذلك حتوطًا من خماطر السيولة لديها

 .ملراجعة أعماهلم

 :العالقة القانونية: ثانياا 
ي على أساس عقود التربعات يف الفقه اإلسالمي ، فيكون بإذل االشرتاك حيث يقوم عقد التأمني التكافل

عها وحتققها على أفراد التكافلي أو التعاوين شريكا مع جمموعة املشرتكني يف حتمل األخطار حال وقو 
عه التكافل يف جرب الضرر وترميم اخلطر حال وقو : ، فالعالقة هنا تكافلية تعاونية هدفها األساس هو املشرتكني

على آحاد املشرتكني ، ولذلك فإن صناديق وحمافظ التأمني التكافلي ال تنتج رحبا ، وإمنا قد ينتج عنها فوائض 
لذا فهو . تأمينية تعود ملصلحة املشرتكني أنفسهم ، وذلك بعد خصم مصروفات اإلدارة ومستحقات التشغيل

لتربعات وهو عقد جيوز التعامل به وان شابه عقد تربع وتنطبق علي كل األحكام الشرعية الواردة يف أحكام ا
يلحق الغرر بعقد التأمني اإلسالمي ولكنه ال يكون سببًا ىف بطالنه ألنه عقد تربع  وعقود . الغرر تأسيساً 

التربعات ال يبطلها الغرر وبذلك ال تكون ضمن البيوع املمنوعة ألن عقود التربعات ليست عقود معاوضة 
روح التعاون واضحة ىف مبادئ التأمني االسالمى بل هو مؤسس عليه ألنه عقد من وأيضًا . مالية أو بيوع

 .عقود التربعات وعقود التربعات ما هى اال عقد تعاون 

عقد معاوضة قائم على احتمال وقوع اخلطر ، فهو عقد بيع لألمان من : أما عقد التأمني التجاري فهو 
ال حتصل يف املستقبل ، فالعالقة هنا معاوضة رحبية هتدف  أعباء املخاطر والتهديدات اليت قد حتصل وقد

، وهندستها املالية تقوم على ( املؤمرن عليهم ) حتقيق الربح من خالل املتاجرة مبخاوف العمالء : أساسًا إىل
وثيقة ، ولذلك فإن هذه العالقة القانونية الرحبية تؤول يف هناية أجل ( مشرتي األمن × بائع األمن : )طرفني مها

فهو عقد معاوضة . وهم مالك الشركة التقليدية ( املسامهون ) التأمني التجاري إىل حتقيق ربح خالص يستحقه 
مالية يشوبه الغرر فأبطله ألن علة الغرر إذا حلقت بعقد من عقود املعاوضة املالية تكون سببًا لبطالنه ويصبح 

فالغرر يبطله ألنه عقد من عقود املعاوضات . ركانه صحيحةالعقد تلقائيًا من البيوع املمنوعة حىت ولو كانت أ
اليت يفسرها الفقه اإلسالمي بأهنا معاملة . املالية يقوم على فلسفة االحتمال بالنسبة للحصول على الِعَوض 
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كما أنه ال تسوده روح التعاون وان بدت ىف ادبياته النه يقوم . اشتملت على غرر وبالتايل يصبح العقد باطاًل 
 .على االستغالل والتجارة ىف منح األمان يف  جتارات املؤمن هلم تارة وىف أرواحهم تارة أخرى

 (:الفائض التأميني ) العالقة المالية في العملية التأمينية : ثالثاا 
حساب املسامهني : يقوم اهليكل املايل لشركات التأمني التكافلي على قسمني خمتلفني من احلسابات مها

وميثل نظامياً ( محلة الوثائق)، وميثل نظاميًا رأس مال الشركة، وحساب املشرتكني املؤمن عليهم ( هممحلة األس)
 .صندوق التأمني التكافلي ، وقد يعرب عنهما بصندوق املسامهني وصندوق املشرتكني 

اك التعاوين بسداد االشرت ( املشرتك)يقوم املؤمرن عليه ( الصندوق التكافلي)وفيما خيتص حبساب املشرتكني 
لصاحل صندوق املشرتكني ، وال خيلو إما أن يقع الضرر عليه فيـَُعورُض من صندوق التأمني التكافلي، أو ال يقع، 
فإن ُعوِّض نظري الضرر فقد حتقق مقصود التكافل اجلماعي بالنسبة له، وإن مل يقع فقد حتقق أيضا مقصود 

 .شرتكني التكافل اجلماعي منه بالنسبة إىل غريه من امل

فإن حتقق فائض مايل يف صندوق التأمني مل جَيُز صرف هذا الفائض جلهة أخرى غري مجاعة املشرتكني 
حال عدم وقوع اخلطر عليه ( املؤمن عليه)املتكافلني بواسطة الصندوق التكافلي ، ولذلك فإن هذا املشرتك 

الل أجل حمدد ، وقد انتفى غرضه فيعود فإنه يستحق نصيباً من هذا الفائض، ألنه مال مرصود جلرب الضرر خ
إىل باذليه ، ويالحظ هنا أنه ال يعود بصفته رحبًا ناجتا عن تشغيل رحبي جتاري ، وإمنا يعود إليه بصفة الفائض 
يف الصندوق ، وذلك بطبيعة احلال وفق األسس والقواعد والضوابط اليت تتبعها كل شركة تكافلية يف تنظيم 

يقوم على مبدأ توزيع الفائض على املؤمن هلم الذين دفعوا أقساط التأمني خالل الفرتة . توزيع الفائض لديها
 .املعنية وذلك كٍل حسب قسط اشرتاكه وسداده الفعلي ملبلغ القسط

يقوم التأمني اإلسالمي على أكل أموال الناس بالباطل ألنه عقد تربع من املؤمن هلم بعضهم بعضاً  ال
تعويضاهتم املتفق عليه ويأخذون ما تبقى من أمواهلم يف هناية الفرتة ىف شكل  ويستحقون من هذه األموال

 .فائٍض تأميين أو يسامهون يف اخلسارة الزائدة إن مل تِف أقساطهم املدفوعة بااللتزامات والتعويضات 

شراء األمن فإن املؤمن عليه يقوم بأداء العوض الذي يبذله نظري ( التقليدي)أما يف شركة التأمني التجاري 
من اخلطر املستقبلي؛ مبعىن ترميم الضرر احلاصل وجرب اخلطر حال حتققه ، فالعميل املؤمن عليه إمنا يستهدف 

تبيع ( وثيقة التأمني)شراء األمن املستقبلي ببذل عوض مايل، وشركة التأمني مبوجب عقد املعاوضة نفسه 
 .اًل، وذلك نظري أقساط تأمينية معلومة للعميل األمن الذي يطلبه من احتمال وقوع اخلطر مستقب

 :األسس االستثمارية: رابعاا 
تقوم شركات التأمني التكافلي كغريها من شركات التأمني بتصميم هيكلها املايل وفق جمموعة معطيات 
فنية واقتصادية تـَُرشُِّد هيكلتها املالية ، حيث يتم مبوجب العمليات الرياضية واجلداول اإلحصائية تقدير 
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احتياجات سوق التأمني من السيولة ملواجهة خمتلف التعويضات احملتملة والناجتة عن منتجات التأمني ، وما زاد 
 .     عن ذلك من أقساط التأمني يتم استثماره هبدف تعظيم إيرادات الشركة وتعزيز مركزها املايل 

ل طويلة ومتوسطة وقصرية ، وذلك  وعادة ما يتم تنويع االستثمارات يف صيغ وجماالت خمتلفة ، ووفق آجا
 .كله من خالل هيكل مايل متحرك دورياً حبيث يراعي خمتلف املخاطر املالية احمليطة بعمل الشركة 

واملهم هنا بيان أن هذه األوجه من االستثمارات لألموال التأمينية يف الشركات التكافلية يشرتط فيها أن 
 حيل هلا أن تستثمر أمواهلا يف الودائع االستثمارية واالدخارية الربوية تكون غري خمالفة للشريعة اإلسالمية ، فال

الرأمسايل أو )بأنواعها ، ألن حقيقتها قروض بفوائد ربوية حمرمة شرعًا ، كما حيرم عليها متويل عجزها املايل 
اً أن يكون استثمارها ، بل يشرتط عليها أيض( التقليدية)بواسطة االقرتاض الربوي من البنوك التجارية ( التوسعي

املايل املباشر حمصورًا يف شركات مالية تكون ـ على األقل ـ متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ، فال جيوز مثاًل 
االستثمار املايل عن طريق االكتتاب يف أسهم البنوك الربوية وحنوها من الشركات اليت تقوم ـ وفق أنظمتها 

 .الشريعة اإلسالمية، وبشكل دقيق وحتت إشراف هئية الرقابة الشرعية األساسية ـ على أعمال تصادم أحكام 

فإهنا تقوم باستثمار أمواهلا التأمينية من خالل توظيفها يف خمتلف ( التقليدي)أما شركات التأمني التجاري 
تجاري أوجه االستثمار بعيدًا عن مراعاة األسس الدينية الشرعية ، إذ من مبادئ ومسلمات صناعة التأمني ال

أهنا تقوم أصالة بتوظيف فوائضها املالية يف أوعية االستثمار الربوية احملرمة ، كالودائع التجارية الربوية ( التقليدي)
فإهنا ستلجأ بداهة ( التوسعي/ الرأمسايل)بأنواعها ، والسندات وأذونات اخلزانة ، وأما يف جانب متويل العجز 

إن االستثمار يتم مبنأى عن أو بعيدًا عن أحكام الشريعة اإلسالمية املتعلقة ف.إىل االقرتاض بالربا احملرم شرعًا 
 .باالستثمار وال يؤخذ ىف االعتبار احلالل واحلرام 

 :أسس التغطيات التأمينية: خامساا 
إن من أبرز الفروقات الفنية اليت متيز التأمني التكافلي عن غريه أن نطاق التغطيات التأمينية حتكمه 

اإلسالمية ، فال جيوز على سبيل املثال التأمني على الديون الربوية ؛ سواء كانت مديونيات مباشرة أو الشريعة 
ممثلة بسندات ربوية ، كما ال جيوز التأمني على مقار املؤسسات الربوية، وكذا مناشط الفساد األخالقي 

ت اخلمور والسجائر وحنوها مما يداخله والتجاري كمحالت املتاجرة باألفالم واألغاين احملرمة ، فضاًل عن شحنا
احلظر الشرعي ، فجميع الصور املذكورة ونظائرها حيظر على شركة التأميين التكافلي اإلسالمي أن تغطيها 
تأمينياً ؛ وإن كانت قد حتقق أحياناً عوائد جيدة للوعاء التكافلي ، وهذا املبدأ تلتزمه ـ حبمد اهلل ـ عامة شركات 

عقد التأمني اإلسالمي ليس من عقود البيوع وبالتايل يكون خاليًا من الربا ألن . ي اإلسالميالتأمني التكافل
 .األصل فيه التعاون
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ينسجم التأمني اإلسالمي مع أحكام الشريعة اخلاصة باملرياث والوصية وبالتايل حيفظ للورثة حقهم 
نص من نصوص عقد التأمني وللموصى هلم حقهم الذي أوصى به صاحب املال بل يف حالة تعارض أي 

 .اإلسالمي مع قواعد املرياث والوصيه يكون هذا الشرط ملغياً بصورة تلقائية 

عماًل باألحكام الفقهية اليت متنع سقوط احلق بتقادم ، المى ال يسقط احلق بالتقادم ــــىف التأمني االس
 .الزمن 

ن تتحفظ على تغطية الصور السابقة ، بل إهنا ل( التقليدي ) ويف املقابل جند أن شركات التأمني التجاري 
ستبادر إىل اخرتاع تغطيات يشتد حظرُها عرفًا وشرعًا ، إذ العربة لديها حتقيق أعلى معدالت رحبية ممكنة ، 

 .وبغض النظر عن أية اعتبارات شرعية أو عرفية أو أخالقية ، إال ما قل وندر 

التقليدية ، واليت ختالف مقتضى الشرع والعقل واألخالق ولنضرب أمثلة فاضحة على التغطيات التأمينية 
 :(1)جمتمعني ، وفيها من القبح والوقاحة ما ينسجم مع طبيعة الفكر املادي الغريب ، ومنها 

 .التأمني على حاالت االنتحار   (1)
 .التأمني على مواخري الدعارة وبيوت الزنا  (2)
 .التأمني على حاالت التهريب  (3)
، حبيث تكون هي املستفيدة يف حالة ( العشيقة / اخلليلة ) ية املسماة التأمني ملصلحة الزان (4)

 .وفاة املؤمن له يف وثائق تأمينات احلياة 

فعقد التأمني التجاري عقد معاوضه ماليه يقوم على تعظيم منافع ومصاحل املؤسسني الذين يتخذونه 
أمني ويصبح بالتايل اهلدف األصلي من وراء مبعين أهنم يتاجرون خبدمات الت. وسيلة لالجتار و حتقيق الثروة 

وتتم املبادلة فيه للِعَوضني نقدًا أى مبادلة نقود . هذه اخلدمات هو مجع املال ألصحاب الشركة وعمل الثروة 
وكذلك . بنقود وعادًة ما يكون ىف أحد العوضني زيادة رغم احتاد جنسي املبادلة مما يعين أهنا معاملة ربا فضل 

إذن . على الَعوض يكون مؤجاًل ال وقت التعاقد مما يعىن أهنا معاملة اشتملت على ربا نسيئةفإن احلصول 
 .الفضل والنسيئة : التأمني التجارى مؤسس على نوعى الربا 

كما ال يؤبه فيه االلتزام مبا جاء ىف قواعد الفقه اإلسالمي فيما يتعلق بأحكام املرياث والوصية مما جيعله 
 .الفقه اإلسالمي ىف هذه الناحية  يتعارض مع أحكام

وفيه أيضًا يسقط احلق مبجرد انقضاء أمد معني ينص عليه عادة ىف وثائق التأمني فإذا انقضت املدة 
 .احملددة ال جيوز لصاحب احلق أن يطالب به وىف هذا تعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

                                                           

" جواز تأمني االنتحار " جالل حممد إبراهيم ، . د.. التأمني وفقا للقانون الكوييت : يف انظر تفصيل احلاالت املذكورة  ( 1)
 . 231-220، وبقية احلاالت يف ص 212-206ص
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 :المشاركة في إدارة العمليات التأمينية: سادساا 
التأمني اإلسالمي على مبدأ املشاركة يف اإلدارة إذ يشرتك املؤمن هلم يف ادارة شركة التأمني اإلسالمية يقوم 

 :عرب مؤسساهتا االدارية التالية 
وهى هيئة تتكون من مجهور املؤمن هلم الذين يطلعون فيها على احلسابات : هيئة املشرتكني  (أ )

اخلارجي وتقرير هئية الرقابة الشرعية وهلم احلق ىف  اخلتامية وتقرير جملس اإلدارة وتقرير املراجع
 .مساءلة قيادة الشركة عن ادائها العام كما يقرتحون توزيع الفائض كاًل أو جزءاً منه 

وهو يتكون من أعضاء جزء منهم ميثل املؤسسني واآلخر ميثل املشرتكني : جملس إدارة الشركة  (ب )
كني ويضطلع جملس اإلدارة بوضع السياسات العامة الذين يٌنتخبون من خالل اجتماع هيئة املشرت 

 .وامليزانيات وإدارة مال الشركة بالشكل الذي حيقق أهدافها 
وتتألف من املسامهني الذين دفعوا رأس مال الشركة وعدد من املؤمن هلم : جلمعية العمومية   (ج )

واملدير العام  -اإلدارة  واجلمعية العمومية تقوم بتعيني جملس( املشرتكني)ميثلون بقية املؤمن هلم 
ورئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية هذا باإلضافة  -واملراجع اخلارجي وفقاً لتوصية جملس اإلدارة 
وبالتايل يصبح املؤمن هلم يشاركون ىف إدارة الشركة . إىل إقرارها لتوزيع الفائض التأميين من عدمه

 .عرب مؤسساهتم القانونية القائمة

 .الرقابة الشرعية أحد األجسام اليت تشارك يف اإلدارة هذا ومتثل هيئة

كما يقوم التأمني اإلسالمي على مبدأ املشاركة ىف اخلسارة الزائدة عن االقساط املدفوعة من املؤمن هلم 
وعلى الرغم من أن هذا املبدأ يف ظل وجود . انطالقًا من مبدأ التعاون فيما بني املؤمن هلم يف السرّاء والضرّاء

وألن اخلسارة الزائدة . رة إعادة التأمني يكون عسري احلدوث ولكنه يبقى مبدأ من مبادئ التأمني اإلسالميفك
ميكن تطبيقها على عقد التأمني على األشياء دونًا عن عقد التكافل اإلسالمي الذي أسس على منوذج 

رة على رب املال ما مل خيالف املضارب املضاربة اإلسالمية إذ إنه وفقًا ملبادئ املضاربة اإلسالمية تكون اخلسا
 .أحكام املضاربة أو يتعد على أمواهلا أو يقصر أو يفرط يف إدارهتا

أصحاب رأس )أما يف التأمني التجاري فال يشارك املؤمن هلم يف إدارة الشركة إذ ينفرد بإدارهتا املؤسسون 
 . يف خسارة الشركة( املشرتكون)كما ال يشارك املؤمن هلم ( .املال

إن الفروقات اجلوهرية بني منطي عمل التأميين التكافلي والتجاري التقليدي تكمن يف الفروقات الفنية بني 
النظامني من جهة املرجعية النهائية ، وعلى مستوى العالقة القانونية ، مث العالقة املالية ، مث االستثمارية، مث 

وهرية لتؤكد على سعة التباين بني نظامي التأمني التكافلي نطاق التغطيات التأمينية ، إن كل هذه الفروقات اجل
 .اإلسالمي والتجاري التقليدي
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هبذه املعاجلات اليت متت على التأمني التقليدي لتجعله متوافقًا مع الشرع فإنه أصبح بني يدي األمة أداة 
 .للتحوط املايل يتناول احملور التايل أهم جوانبها
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 المحور الرابع 
 داة فعاله للتحوط الماليالتأمين كأ

ميثل التأمني محاية فعاله لألموال واملمتلكات واألشخاص ضد املخاطر اليت تسبب خسائر ماليه أو أضرار 
 .جسمانية ويعترب اخلطر هو احملور جلميع املنتجات التأمينية

 :تعريف الخطر
وال يعترب احلادث ، حتميًا هو احلادث حمتمل الوقوع أي اخلطر الذي ميكن له أن يقع ولكن وقوعه ليس 

 .الذي البد من وقوعه خطراً من وجهة النظر التأمينية ومثال ذلك عطب اآلالت نتيجة استهالكها التدرجيي

 :وتنقسم األخطار ايل

 أخطار محضة أو خالصة  
مثل احلريق وحوادث السيارات وعطب اآلالت واإلصابات اجلسدية وحوادث السرقة وحوادث الطائرات 

ز بأهنا ال يرتكبها املرء خمتارًا بكوهنا موجودة حبكم القوانني الطبيعية وال دخل كبري إلرادة االنسان فيها وتتمي
 .وتكون نتائجها اخلسارة أو البقاء على حالة ماقبل احلادث مبعىن أنه الينتج عنها ربح

 :أخطار المضاربة 
من املال يف مشروع جتاري ويكون  اخلطر الذي ينتج عن حتققه ربح أو خسارة كخطر استثمار مبلغ

 الناتج ربح أو خسارة مثل شراء األسهم أو األوراق املالية أو تصنيع منتجات جديدة

 :األخطار القابلة للتأمين 
 . التأمني يغطي األخطار احملضة اليت يتأثر هبا الفرد واجملتمع

 فئات مؤثرات األخطار
 :مصدر الخطر  

أمني تساعد على وقوع خسارة أو زيادة احتمال وقوع خسارة من اخلطر هو مسة أو خاصية يف موضوع الت
كسوء اإلدارة أو " أو معنوي " كمواد البناء سريعة اإلشتعال"موضوع التأمني ويكون مؤثر اخلطر مادي

 ".اإلمهال

 :مؤثر الخطر المادي / 1
ن عليه ومدى تعرضه للخطر  املؤثر الذي يزيد من احتماالت وقوع اخلسارة وهو متعلق بطبيعة الشئ املؤم

 .كطبيعة البناء واملواد املستخدمه فيه واملسافة بني املبىن واقرب حمطة إطفاء بالنسبه خلطر احلريق
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 :مؤثر الخطر المعنوي/ 2
هو مؤثر اخلطر املتعلق بسلوك شخص طالب التأمني والذي قد يزيد من احتمال حتقق اخلسارة مثل سوء 

 .وخيانة األمانة وسؤ االداره وقيادة السيارات بسرعة عاليه استخدام اآلالت واالحتيال 

ويعترب التأمني سياسه لتحويل اخلطر إذ أنه حيول اخلطر من منطقة غري معلومة التكلفة إىل منطقة معلومة 
التكلفة وهي قسط التأمني وبذلك يتم حتويل اخلطر من طالب التأمني إىل شركة التأمني ومن شركة التأمني إىل 

 .كة إعادة التأمنيشر 

 :سمات األخطار القابلة للتأمين
  غري متعمد( طارئ ، عارض)أن يكون اخلطر املؤمن ضده حيدث باملصادفة حادث. 

 أن تكون هناك مصلحة تأمينية. 

  قانون العدد الكبري" أن تكون األخطار متجانسة." 

 أالّ يكون التأمني ضد القانون أو النظم العامة     . 

 :للتأمين ةساسيالمبادئ األ
للتأمني مبادئ أساسية يقوم عليها وتنبين عليها كل تطبيقاته القانونية والفنية ابتداًء من طلب التأمني 

باملعلومات عن موضوع التأمني مروراً مبرحلة التعاقد على التأمني وانتهاء بالتعويض يف حال وقوع خطر  واإلدالء
 .وحتقق خسارة

مني احملرمات ومبدأ اجتناب الربا بواسطة ضمن توصيات جلنة جممع الفقه وقد أضيف اليها مبدأ عدم تأ
 .االسالمي

 :واملبادئ هي
 INSURABLE INTEREST مبدأ المصلحة التأمينية .1
 UTMOST  GOOD FAITH مبدأ منتهى حسن النية .2
 PROXIMATE CAUSE مبدأ السبب المباشر .3
 INDEMNITY مبدأ التعويض .4
 CONTRIBUTION شاركةمبدأ الم .5
 SUBROGATION مبدأ الحلول .6
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 :    مبدأ المصلحة التأمينية: أوالا 
 :تعريفه 

هو احلق القانوين يف التأمني والذي ينشأ من عالقة مالية معتربة قانونيًا بني املؤمن له والشئ موضوع 
 .التأمني

 :   مبدأ منتهى حسن النية: ثانيا  
 :تعريفه

وعي االجيايب يف الكشف الدقيق والكامل لكل احلقائق اجلوهرية املتعلقة باخلطر هو الواجب الط   
 .املطلوب التأمني عليه إذا طلبت أم مل تطلب

واحلقيقة اجلوهرية  هي املعلومات اليت جيب على املؤمن له أو وسيطه اإلدالء هبا للمؤمن قبل ابرام العقد 
ت تؤثر يف قرار املؤمن فيما يتعلق بقبول التأمني أو رفضه أو وتعترب هذه املعلومات حقائق جوهرية إذا كان

 :وملبدأ منتهى حسن النية واجبان مها. تقدير معّدل احتساب قسط التأمني أو شروط الوثيقة

 واجب التصريح الصحيح أي قول الصدق (1)

من وهلذا الواجب تطبيقات على طريف العقد  املؤ "  عدم الكتمان" واجب املكاشفة أو االفصاح  (2)
 .واملؤمن له  

 مبدأ السبب القريب او السبب المباشر     : ثالثاا 
 :تعريفه

هو ذلك السبب الفعال الكايف الحداث سلسلة من احلوادث تكون السبب يف النتيجة احلاصلة عنها 
 .بدون تدخل اي عامل آخر ناشئ عن مصدر جديد مستقل يقطع ترابط تلك السلسلة

هو السبب املسيطر وتكون هناك عالقة مباشرة بينه وبني اخلسارة اليت  السبب القريب لالحداث دائماً 
 .حتدث

 :التعرف على السبب القريب
يف معظم احلاالت تكفي الفطرة السليمة على التعرف على السبب بالنظر للسبب والنتائج اليت أحدثها 

 .إال أن هنالك حاالت معقدة حتتاج لالستعانة بالتحقيق والفحص والتحاليل

 مبدأ التعويض     : ابعاا ر 
 :تعريفه
هو تعويض املؤمِّن للمؤمرن له ماليًا عن اخلسائر اليت تكبردها األخري بسبب خطر مؤمرن ضده بوثيقة   

 .التأمني تعويضاً كافياً إلرجاعه إىل حالته املالية اليت كان عليها قبل وقوع اخلسارة مباشرةً 
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 .من الطرفني من احلادثة يربح أيٍ  وينص مبدأ التعويض على أن ال

 :طرق تقديم التعويض
  CASH PAYMENT الدفع النقدي                                       . 1

 REPAIR االصالح                                                       . 2

 REPLACEMENT االستبدال                                      . 3

 REINSTATEMENT إعادة الشئ اىل ماكان عليه " رب الضرر ج. 4

 مبدأ المشاركة  : خامساا 
 :تعريفه
مبدأ املشاركة هو حق املؤمن مبطالبة املؤمنني اآلخرين باملثل ولكن ليس بالضرورة بالتساوي للمشاركة  

 .معه يف تكاليف التعويض

 

 :كيف تنشأ المشاركة
وثيقة تامني متساوية يف شروطها للتأمني على نفس موضوع التأمني تنشأ املشاركة عند وجود أكثر من  

وتشارك الوثائق يف دفع . لصاحل نفس املؤمن له شريطة أاّل يكون تعدد وثائق التأمني قد مت بقصد الغش 
 وتدفع كل وثيقة جزءاً من اخلسارة يتناسب ونسبة مبلغ التأمني. التعويض إذا كانت اخلسارة مغطاة فيها مجيعاً 

ومبدأ املشاركة مرتبط مببدأ التعويض يف التأمني . مبوجب الوثيقة اىل جمموع مبالغ التأمني يف الوثائق املشاركة 
 .الذي الجييز للمؤمن له أن يستفيد من التأمني مبا يتجاوز التعويض عن خسارته الفعلية

 :ولكي ينطبق مبدأ املشاركة جيب أن تتوفر الشروط اخلمسة التالية

 .ثيقيت معاوضة أو اكثروجود و  (1)

 ".نفس املؤمن له" أن تغطي هذه الوثائق نفس املصلحة  (2)

 .أن يكون سبب اخلسارة مغطى يف مجيع الوثائق  (3)

 .أن تغطي مجيع الوثائق نفس موضوع التأمني  (4)

 .أن تكون كل وثيقة مسئولة عن اخلسارة (5)
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 :  مبدأ الحلول: سادساا 
 :تعريفه

ضه لفرد آخر مبوجب عقد أن حيل حمل ذلك الفرد يف مجيع حقوقه مبدأ احللول هو حق الفرد عند تعوي
 .اليت ختص احلالة املعنية

يتحمل ) واحللول هو حق املؤمن يف احللول حمل املؤمن له يف مطالبة أطراف ثالثة بالتعويض عن خسارة 
وال تتعدى القيمة . قام املؤمن بدفع تعويض للمؤمن له بشأهنا ( هؤالء األطراف مسئوليتها كليًا أو جزئيًا 

فإذا  قام . القصوى اليت حيق للمؤمن احلصول عليها مبوجب مبدأ احللول قيمة املطالبة اليت دفعها للمؤمن له 
املؤمن بتحصيل مبلغ يفوق قيمة املطالبة اليت دفعها للمؤمن له ، وجب عليه رد قيمة الزيادة إىل املؤمن له وال 

ؤمن بالتصرف يف أي خملفات تبقى بعد حدوث خسارة كلية ، إذ جيوز تنطبق هذه القاعدة على ماحيصله امل
 .للمؤمن االحتفاظ بقيمتها  إضافة إىل ما يسرتده مبوجب مبدأ احللول

 : المنتجات التأمينية
بفضل اهلل استطاع التأمني التكافلي توفري منتجات تأمينيه توفر احلمايه والتعويض الكايف عن اخلسائر 

 :عات النشاط االقتصادي واالجتماعي ونورد منها على سبيل املثال اآليتاملاليه لكل قطا

 :قطاع الخدمات المالية
 وثيقة تأمين الدين 

 :مقدمة. 1
الدين هو نظام بيع أو شراء السلع أو اخلدمات بدون دفع الثمن يف احلال ولكن يكون هناك وعداً 

 هذا العصر يقتضي تقدمي تسهيالت يف البيع لتنشيط وملا كان نظام التجارة يف. بالدفع يف أو قبل أجل حمدد 
حركة التجارة وترغيب املشرتي يف الشراء ومقابلة متطلبات التنافس يف األسواق ومتكني أصحاب الدخل 
احملدود أو اجملزأ من شراء احتياجاهتم وكذلك حتريك املال املدخر يف عملية االقتصاد ، أصبح الدين من 

للتنمية واملشروعات التجارية حىت كاد أن يكون هو األصل يف السداد يف جممل  ضروريات حركة التمويل
 .العمليات التجارية يف عصرنا هذا وأصبح ضرورة يف التعامل التجاري

 :التغطية األساسية لتأمين الدين. 2
سداد تلتزم شركة التأمني بسداد رصيد الدين للبائع أو املمول يف حال عجز املدين أو عدم رغبته يف 

 .الدين وال يغطي اخلسارة الناجتة عن فقد األرباح
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 :آلية عمل تأمين الدين. 3
يف الغالب تتحمل وثيقة الدين نسبة متفق عليها من اخلسارة الناجتة عن عدم سداد الدين وترتاوح هذه 

اك الدائن يف من اخلسارة احملققة ويتحمل الدائن النسبة املتبقية من اخلسارة وإشر % 20 --% 00النسبة من 
حتمل نسبة من اخلسارة جيعله أكثر حرصاً على التعامل مع مدينني جيدين جتنباً للخسارة وإجراءات االسرتداد 
القانونية اليت قد يطول أمدها وكلفتها وحيدد املعدل الذي حيسب به اشرتاك تأمني الدين بعد دراسة احلالة 

 :واألخذ يف االعتبار لعدة عوامل نذكر منها 

 ام متابعة الديننظ. 
  نوع النشاط التجاري الذي ميارسه طالب الدين. 
  طويل ، قصري" أجل الدين." 
  عدد كبري من املدينني مببالغ صغرية أو عدد صغري من املدينني مببالغ كبرية" توزيع اخلطر." 
  طالب التأمني وجتربته السابقة مع الديون " سجل"تاريخ. 
  املطلوب التأمني عليهمرأي شركة التأمني يف املدينني. 

فضاًل على ذلك يكون لشركة التأمني مصدر معلومات ائتمانية تقّيم من خالهلا طالب التأمني ائتمانياً 
 .وتراقب التغريات يف سريته االئتمانية وتنبه املمول عن أي خطر حمتمل ناتج عن عدم الكفاءة االئتمانية

 :دة أشكالتقدم شركات التأمني تأمني الدين للممولني بع

 .وثيقة مبنية على إمجايل الدخل السنوي  (1)
 .وثيقة لعملية حمددة (2)
 .وثيقة لعقد واحد (3)

 .ويكون لشركة التأمني احلق يف االسرتداد من املدين إذا دعا احلال 

 :طالبي خدمة تأمين الدين. 4
 .البنوك ومؤسسات متويل املشروعات والعمليات التجارية  (أ )
 .للتمليك املباشر أو عن طريق البيع اإلجياري ممويل ومشغلي مشروعات اإلسكان (ب )
 .منتجي وموزعي السلع واخلدمات (ج )
 .مقدمي خدمات البيع بالتقسيط  (د )
خرجيني ، حرفيني ، معاشيني "مؤسسات متويل الفقراء النشطني اقتصاديًا ملشروعات صغرية  (ه )

 ".وأسر منتجة
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 :دواعي تأمين الدين. 5
قاعدة أوسع من الفقراء النشطني اقتصاديًا جبانب متديد نطاق التسهيالت االئتمانية لتشمل  (أ )

 .املستثمرين وذلك مدافعًة للفقر
تقدمي حوافز عملية للمؤسسات املالية واملصارف لتشجيعها للدخول بصورة جادة يف جمال  (ب )

 .التمويل وخدمات املال
 .مويلحتريك األرصدة اجملنبة كاحتياطات ملقابلة عدم سداد الدين لدى املصارف ومؤسسات الت (ج )

ما خلصت إليه أن تأمني الدين يف مساته وصفاته شبيه بتأمني حصيلة الصادر الذي يعترب دين أيضاً 
 .ومتت اجازته شرعاً من أكثر من هيئة رقابة شرعية يف العامل اإلسالمي

 وثيقة تأمين الضمان 
 :مقدمة . 1

صاحب املصلحة يف " مضمون له بدفع املبلغ املتفق عليه لل" شركة التأمني"الضمان هو تعهد الضامن 
 .يف تنفيذ واجباته امللزم هبا ألي سبب" منفذ العمل موضوع الضمان" إذا فشل املضمون " موضوع الضمان

 :التغطية األساسية لتأمين الضمان . 2
تلتزم شركة التأمني بالتعويض عن اخلسائر الناجتة عن فشل املضمون يف تنفيذ واجباته امللزم هبا ألي سبب 

 حدود مبلغ الضمان الذي يكون يف الغالب نسبة من قيمة البضاعة يف حال ضمان الرسوم اجلمركية أو يف
 .نسبة من تكلفة أعمال املشروع يف حال ضمان حسن التنفيذ للمقاوالت

 :أطراف عقد الضمان. 3
 .الضامن شركة التأمني (أ )
شل املضمون يف تنفيذ كل وهو الطرف الذي سيخسر ماله إذا ف( أو احملمي بالضمان) املضمون  (ب )

 .واجباته بالشكل املطلوب
 ".موضوع الضمان" املضمون هو الطرف املكلف من قبل املضمون له بتنفيذ عملية حمددة  (ج )

 آلية عمل تأمين الضمان.4
 " ضمان تسديد الرسوم الجمركية/ أ

اد ختليص البضائع يف مع توسع حركة االسترياد وبُعد املستوردين من موانئ وصول البضائع أصبح من املعت
أو بعد وصوهلا للمناطق احلرة أو مستودعات املستورد اخلاضعة للرقابة  DRY PORTاملوانئ اجلافة 

اجلمركية وكلها تكون بعيدة عن ميناء الوصول ويلزم ترحيلها برًا حىت تصل حمطتها النهائية وتكون سلطة 
يناء لكنها حتصلها  فعليًا بعد وصوهلا حملطتها اجلمارك مستحقة للرسوم اجلمركية منذ وصول البضاعة للم
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النهائية  لذلك تطلب تأمني ضمان من املستورد يضمن هلا سداد الرسوم اجلمركية إذا فشل املستورد يف سداد 
الرسوم اجلمركية بعد دخول البضاعة للبالد أو التصرف فيها أو التهرب من دفع الرسوم اجلمركية أو فشله يف 

 .سلطات اجلمارك فيما يتعلق باملستودعات املراقبة مجركياً تنفيذ تعليمات 

 ضمان حسن التنفيذ / ب
يف غالب األحيان يستخدم هذا النوع من الضمان يف املشروعات اإلنشائية كالسدود واملصانع واملباين 

ضمان من املقاول يضمن له التعويض يف حال فشل " الدولة أو القطاع اخلاص" فيطلب مالك املشروع 
% 10املقاول من تنفيذ العملية على الوجه األكمل وعادة يكون الضمان نسبة مئوية من قيمة عقد املقاولة 

مثاًل فتقوم شركة التأمني بإصدار الضمان املطلوب بعد التأكد من كفاءة ومالءة املقاول مقابل اشرتاك حيسب 
 :بناًء على العوامل اآلتية

 روعخربة املقاول يف تنفيذ مثل هذا املش. 
 كفاءة وخربات العاملني لديه. 
 هل طريقة بناء املشروع هي األوىل من نوعها. 
 هل لديه تأمني ضد األخطاء املهنية. 
  مالءمة املعدات واآلليات املستخدمة يف املشروع لنوع العمل. 
 مقدراته املالية. 

 :طالبي خدمة تأمين الضمان. 5
 سلطات اجلمارك (أ )
 . واألجانبمقاويل مشروعات التنمية احملليني (ب )
 ".املستودعات اجلمركية" (ج )
 .املستوردين (د )
 ".املستودعات اخلاضعة للرقابة اجلمركية" وكالء بيع السيارات  (ه )

 :دواعي تأمين الضمان. 6
  تلبية متطلبات مشروعات التنمية (أ )
 .تيسري إجراءات استرياد البضائع وخفض تكلفتها للمستهلك (ب )

 المقاربة الفقهية لتأمين الدين والضمان  
التغطيات التأمينية املذكورة أعاله واليت تعترب احملفز الرئيس حلركة االقتصاد اليوم متوياًل واستثماراً وتنميًة ن إ

كشفت األزمة املالية العاملية األخرية باألدلة الواقعية امللموسة فساد  حباجة إىل التكييف الفقهي ال سيما  وقد
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ىت ظلت ترددها اجملامع الفقهية اإلسالمية وهى ترسم معامل نظام النظام الربوي وهشاشة بنيانه هذه احلقيقة ال
اقتصادي يقوم على أسس شرعية مستمدة من القرآن الكرمي وصحيح السنة وقد ارتفعت يف ظل األزمة املالية 
العاملية أصوات غربية من شخصيات ومؤسسات تعترب مرجعًا يف االقتصاد الغريب من ناحية ممارسته أو من 

 .االقتصاد الغريب بأسلمةشريعه والتقنني له تنادي ناحية ت
ومن املوضوعات اليت متثل حتديًا أمام الفكر االقتصادي اإلسالمي وفقهاء املعامالت يف اإلسالم مسألة  

أخذ األجر على الضمان إذ أصبح أمر االستدانة من القطاع املصريف هو عماد النشاط االقتصادي إال أنه وىف 
سوق وعدم استقراره يتعرض بعض املدينني إىل هزات تعجزهم عن السداد مما جعل البنوك ظل اضطرابات ال

حتجم عن التمويل للمشروعات االقتصادية إال بعد اخذ الضمانات الكافية للسداد وقد منع بعض الفقهاء 
الفوزان أخذ األجر أخذ األجر على الضمان بينما أجاز الشيخ عبد اهلل بن سليمان املنيع، والدكتور عبد العزيز 

على خطابات الضمان مع تأكيدهم على أن املوضوع يتطلب مزيداً من البحث رأى الدكتور علي القرة داغي 
 . أن املسألة حتتاج إىل مزيد من البحث والتدقيق الختالف الفقهاء حوهلا

سطة بعض هذا وقد قدمت ورقة في ندوة البركة حول تأمين الدين والضمان والذي يجري نقاشه بوا
هيئات الرقابة الشرعية للنظر في اجازته  ويحتاج االمر لنقاش علي نطاق أوسع بواسطة المجامع الفقهية 

 .تأمين الدين والضمان ألهمية
 (عثمان الهادي –أنظر المقاربة الفهقية الواردة في ورقة تأمين الدين والضمان )

 :وثيقة تأمين حصيلة الصادرات
 tradeالدين التجاري  )درات أحد أهم  فروع  التأمني على األصول املتداولة يعترب تأمني حصيلة الصا

debtors )حيث تغطي الوثيقة اخلطر الناتج عن عدم وفاء املدين املستورد مبا عليه من دين جتاه املصدر (
صول مما يقلل من تأثري الديون اهلالكة على الشركات ويشجعها على التصدير وذلك بتيسري ح( املؤمن له

املصدر على التمويل لنشاطه كما يزيد من فرص املنافسة  يف األسواق العاملية من خالل تقدمي شروط دفع 
 . ميسرة

وتغطي هذه الوثيقة املخاطر التالية وذلك على جممل عمليات الشحن اليت ينفذها املشرتك إىل األسواق 
 :العاملية 

 :     المخاطر التجارية
 صدور حكم قضائي بإفالسه أو إبرام صلح واق من االفالس أمام حمكمة ويعين : إفالس املستورد

وكذلك إذا تقررت تصفيته . خمتصه، أو أي إجراء قضائي يتم مبوجبه كف يد املدين عن إدارة أمواله
 .جرباً 
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  عدم وفاء املستورد مبا استحق عليه للمشرتك أو عجزه عن ذلك رغم قيام املشرتك بالوفاء جبميع التزاماته
 .اه املشرتيجت

  رفض املستورد أو امتناعه عن تسلم مستندات البضاعة املشحونه رغم قيام املشرتك بالوفاء جبميع
 .التزاماته جتاه املشرتي

 :             المخاطر غير التجارية 
 الغاء سلطات دولة املستورد لرتخيص االسترياد أو وقفه أو عدم جتديده أو منعها إدخال البضاعة. 

 ء سلطات  دولة املستورد أو دولة العبور على البضاعة املشحونة أو حجزها أو مصادرهتا استيال. 

  مبنع املشرتك من استيفاء حقه   -أو الدولة اليت سيتم الوفاء بواسطتها  -قيام سلطات دولة املستورد
أي إجراء يف  من املستورد عند حلول األجل ، كتأجيل الوفاء به أو إسقاطه كليًا أو جزئيا، أو اختاذ

 .مواجهة املستورد يرتتب عليه عجزه أو منعه من الوفاء حبقوق املشرتك

  إعسار املشرتي إذا كان من اجلهات العامة أو إخالله بعقده مع املصدر سواء برفضه تسلم مستندات
 .البضاعة أو امتناعه عن دفع قيمتها

 ه األصول املادية للمشرتي تعرضاً كل عمل عسكري صادر من دولة املشرتي أو جهة أجنبيه تتعرض ل
مباشراً وكذلك االضطرابات األهلية العامة كالثورات واالنقالبات وأعمال العنف ذات الطابع العام، إذا 

 .ترتب عليها مباشرة عجز املشرتي أو تأخره يف سداد املبالغ املستحقة للمشرتك

ة على حتويل قيمة البضاعة املشحونة إىل اجراءات خارج دولة املصدر حتد بصفة جوهرية من القدر  اذاخت
عملة الوفاء وذلك أيًا كان اإلجراء املتخذ سواء كان قانونًا أو مرسومًا أو الئحة أو قرارًا ويشمل ذلك الرفض 
أو التأخر يف املوافقة على التحويل كما يشمل فرض سعر صرف متييزي، أو فرض التحويل بعملة أخرى غري 

من قيمة املبلغ حمسوبًا على أساس سعر صرف عملة %( 1)على ذلك خسارة تتجاوز عملة الوفاء إذا ترتب 
 .املشرتي يف تاريخ التحويل

  Money Insurance Policyوثيقة تأمين النقود    -
   -:ويقصد بالنقود اآليت 

 .املستندات القابلة للتحويل، الطوابع ، الشيكات، النقد

 :التغطية القياسية
أساس كل األخطار عدا احلاالت املستثناه  صراحة بالوثيقة وتشمل التغطية  تلف أو تغطي النقود على 

 :فقد النقود يف احلاالت التالية 
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 Cash in safe or in strong roomsالنقود باخلزن أو الغرف احلصينة  (1)

  Cash in transitالنقود املرحلة  (2)

- :حيث هنالك طريقتين لتغطية النقدية المرحلة 
 .وذلك باإلتفاق على مبلغ مرحل ثابت : قدية املرحلة احملددة وثيقة الن (أ )
، حيدد احلد األقصى للرحلة الواحدةيتم اإلكتتاب مببلغ تقديرى و : وثيقة النقدية املرحلة املفتوحة  (ب )

 .وتتم التسوية يف هناية املدة بناء على اإلقرارات املقدمة% 05وحيسب القسط بنسبة 

 .ل نطاق املنطقة اجلغرافية املتفق عليها يف الوثيقةويسرى مفعول التغطية فقط داخ

 :التغطيات االضافية  -
 .أخطار احلرب  (1)
 .األخطار الطبيعية (2)

 :Fidelity Guarantee Policyوثيقة خيانه االمانة   -
تغطي هذه الوثيقة وتعوض صاحب العمل عن اخلسائر املادية اليت تلحقه يف أمواله أوممتلكاته نتيجة قيام 

 .بأعمال وظيفته املعتادة ني لديه بارتكاب جرمية خيانة أمانة أو تبديد  للُعَهد اليت حبوزته أثناء قيامهأحد العامل

 التغطيه القياسية -
عن طريق التزوير ، االختالس ، أو ( مالية ، عينية ) وهي تغطي خطر فقد األموال والعهد واألمانات 

 .املؤمن له االحتيال من قبل املؤمن عليه أثناء فرتة عمله مع 

، ويف هذه التغطية خيتلف شخص املؤمن له عن الشخص املؤمن عليه ، فاملؤمن له يكون صاحب العمل 
أما املؤمن عليه فيكون الشخص املؤمتن على الُعْهَده ، والعهدة  قد تكون نقدية أو عينية كالبضاعة وحمتويات 

 .املخازن

 :الشامله للمصارف ةالوثيق -
للمصارف باإلضافة ألخطار النقدية باخلزن والنقدية املرحلة وخيانة األمانة اخلسائر  تغطي الوثيقة الشاملة

 .الناجتة عن العمالت املزيفة والشيكات املزورة واجلرائم االلكرتونية وكذلك تغطي ممتلكات املصارف

 :التكافل لحماية الرهن -
) ملني أو املتعاملني مع البنك للعا( أو املؤسسات املالية ) يغطي السلفيات املمنوحة من البنوك 

clients ) ًحبيث تدفع الشركة للبنك الرصيد املفرتض للسلفية عند وفاة املقرتض أو عجزه عجزًا كليًا دائما
 .نتيجة حادث أو مرض
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ميكن أن يكون التكافل حلماية الرهن على أساس فردي ولكل مدة السلفية أو حىت بلوغ املقرتض سن 
 –ا ميكن أن يكون مجاعيًا للعاملني يف مؤسسة أو شركة أو بنك وذلك ملدة قصرية كم. الستني أيهما أقل

 .قابلة للتجديد  –غالباً سنة 

 :قطاع الصناعة والتجارة واإلنشاءآت
 Contractors' All Risksوثيقة تأمين كافة أخطار المقاولين    -

 :ندسية وعلى سبيل املثالتصدر وثيقة كافة أخطار املقاولني لتغطية اإلنشاءات املدنية واهل

 ،حمطات توليد الكهرباء،املباين سواء كانت سكنية، إدارية ، مستشفيات ، مدارس ، مصانع 

 .الطرق، السكك احلديدية، املطارات

 .الكباري، السدود، األنفاق ، حمطات املياه ، الرتع واملواين

 :التغطية القياسية
 التلف المادي : القسم األول

مني كافة اخطار املقاولني وثيقة شاملة حيث تغطي كل اخلسائر أو األضرار الناجتة عن تعترب وثيقة تأ
حوادث فجائية وغري متوقعة تؤثر ماديًا على األشياء موضوع التأمني واليت تكون ناجتة على سبيل املثال عن 

 :اآليت

 .رائقاصطدام الطائرات، اخلسائر الناجتة عن مكافحة احل،االنفجار، الصاعقة، احلريق
 .الفيضانات و السيول و األمطار، العواصف ، الرباكني، الزالزل 
 .السرقة، السطو 

 .العمالة املعيبة، نقص اخلربة ، اإلمهال، الفعل املتعمد واألخطاء البشرية

 المسئولية تجاه الطرف الثالث : القسم الثاني 
سئواًل عنها قانونًا على أن ال تتعدى تلك املبالغ تلتزم شركة التأمني بدفع كافة املبالغ الىت يصبح املؤمن له م

و الىت تنشأ نتيجة مباشرة لألضرار الىت تصيب الغري ، احلدود املتفق عليها و املنصوص عليها يف جدول الوثيقة
أثناء قيام املقاول بتنفيذ األعمال املغطاة مبوجب القسم األول من الوثيقة خالل فرتة التأمني وسواء كان ذلك 

- :موقع العمل أو يف مكان مالصق له و تتمثل تلك األضرار يفيف 
 .الوفاة (1)
 .اإلصابات اجلسمانية (2)
 .اخلسائر و التلف الذي يلحق مبمتلكات الغري  بصفة عرضية (3)
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تضمن وثيقة كافة أخطار املقاولني تغطية فرتة الصيانة حيث ختتلف شروط تنفيذ فرتة الصيانة حسب 
 .قاول شروط التعاقد بني املالك و امل

 :تغطيات إضافية   3- 
 :متتد هذه الوثيقة لتغطي اآليت

 .الشغب واإلضطرابات (1)

ويعين هبا أن متتد الوثيقة لتشمل كل أطراف التعاقد لتفادي أي نزاع قد ينشأ : املسئولية املتقابلة  (2)
ومبقتضى هذا امللحق فإن كل طرف من أطراف التعاقد يصبح كأن له وثيقة مستقلة عن اآلخرين 

يصبح كل طرف من أطراف التعاقد كطرف ثالث بالنسبة لآلخرين وميكن أن يطالب  أو
 .بالتعويض عن األضرار اليت يسببها اآلخرون له

 .زيارات الصيانة .1
- :هناك أنواع من املالحق اليت تصدرها شركة التأمني لتغطية هذه الشروط

 :زيارات الصيانة -:الملحق األول
أمني اخلسائر واألضرار اليت تلحق بأعمال املقاول واليت تنشأ بسبب أثناء ومبوجب هذا امللحق يشمل الت 

 .قيام املقاول بتنفيذ العمليات وااللتزامات الواردة بشروط الصيانة وذلك خالل فرتة الصيانة املنصوص عليها

- :الصيانة الممتدة -:الملحق الثاني
مللحق األول حيث أنه يشمل باإلضافة إىل ويغطي هذا امللحق تغطية أوسع من تلك املمنوحة مبوجب ا 

ما ورد بامللحق األول التلف أو اخلسارة اليت تلحق بأعمال املقاول أثناء قيامه بأعمال الصيانة واليت تكون 
نشأت أثناء فرتة التشييد باملوقع وقبل إصدار شهادة تسليم األعمال اليت حلقت هبا اخلسارة ولكن مل تظهر إىل 

 .ال الصيانةوقت القيام بأعم

  مصاريف إزالة احلطام. 

 مصاريف كلفة العمل اإلضايف، العمل الليلي، النقل السريع. 

 مصاريف النقل اجلوي. 

 التخزين خارج املوقع. 

 اختبارات املاكينات. 

 النقل الداخلي. 
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 Erection All Risks Insurance Policyالتركيب   وثيقة تأمين كافة أخطار  -
أمينية الىت تتعرض هلا اآلالت أثناء تركيبها باملصانع أو املعامل وهي إىل حد كبري وهي توفر احلماية الت

 .تشبه وثيقة كافة أخطار املقاولني وإن اختلفت يف بعض التغطيات

- :نطاق التغطية التأمينية لوثيقة كافة أخطار التركيب
- :نطاق التغطية التأمينية ينقسم إىل قسمني

 .اآلالت واملاكينات الىت سوف يتم تركيبهاخاص بالتلف الذي تتعرض له  (1)

 .خاص باملسئولية  املدنية جتاه  الطرف الثالث (2)

 : التغطية القياسية

تعترب وثيقة تأمني كافة أخطار الرتكيب وثيقة شاملة حيث تغطي كل اخلسائر أو األضرار الناجتة عن 
واليت تكون ناجتة على سبيل املثال عن   حوادث فجائية وغري متوقعة تؤثر ماديًا على األشياء موضوع التأمني

 :اآليت

، الفيضانات ، العواصف ،الرباكني ، أخطار الطبيعة و أخطار القوى القاهرة مثل الزلزال  (1)
 .األمطار، السيول

اهلبوط الكلى أو اجلزئي ) أخطار عرضية وميكن لإلنسان أن يتحكم فيها مثل عيوب الرتبة  (2)
، احلريق، سوء القصد ، السرقة ، اإلمهال وعدم املباالة ، ( بةالتحركات اجلانبية للرت  –للرتبة 

 .العيوب الكهربائية، االنفجار 

 .األخطار ذات الطبيعة الفنية مثل أخطاء  الرتكيب والتصميم والتصنيع (3)

- :نطاق التغطية التأمينية خالل مرحلة الصيانة
 Maintenance Visitزيارات الصيانة  .1

ة اخلسائر أو األضرار اليت حتدث للرتكيبات نتيجة لقيام املقاول بأعمال الصيانة وتلتزم شركة التأمني بتغطي
 .املنصوص عليها يف العقد  فقط

   Extended Maintenanceالصيانة الممتدة  .2
وتلتزم شركة التأمني بتغطية اخلسائر أو األضرار اليت حتدث للرتكيبات نتيجة لقيام املقاول بأعمال الصيانة 

ها يف العقد وكذلك أي خسائر أو أضرار يرجع منشأها إىل فرتة الرتكيب ولكن مل تكتشف إال املنصوص علي
 .أثناء القيام بأعمال الصيانة
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   Maintenance  Guaranteeضمان الصيانة  .3
أخطاء  -وتلتزم شركة التأمني بتغطية اخلسائر أو األضرار اليت حتدث للرتكيبات نتيجة ألخطاء الرتكيب

ب املواد أو الصب أو العمالة اخلاطئة مع استثناء تكلفة إصالح اخلطأ األصلي يف احلالة اليت عي –التصميم 
يكون فيها ذلك اخلطأ قد اكتشف  قبل وقوع احلادث وهذا ال يضمن التأمني أيضًا اخلسائر أو األضرار تقع 

 .نتيجة خلطر احلريق وكذلك األخطار الطبيعية واملسئولية املدنية

 Contractors' Plant & Machineryن آالت ومعدات المقاولين  وثيقة تأمي -
Insurance Policy 

 .املقصود بآالت ومعدات املقاولني اآلالت واملعدات اليت يستخدمها املقاول مبوقع العمل

 :التغطيات القياسية

ًً عل ى األشياء وهي تغطي كل اخلسائر أو األضرار الناجتة عن حوادث فجائية وغري متوقعة تؤثر ماديًا
 : موضوع التأمني  واليت تكون ناجتة على سبيل املثال عن اآليت

، نقص اخلربة، اخلطأ يف التشغيل ، اخلطأ يف الرتكيب، السرقة، السطو ، االنفجار، الصاعقة، احلريق
، ألرضاهنيار ا، الرباكني ، الزلزال ، السيول ، الفيضانات، األعاصري ، العواصف ، سوء االستخدام ، االمهال

 .االنقالب، االصطدام 

 :التغطيات اإلضافية 

 الشغب واالضطرابات. 

 مصاريف كلفة العمل اإلضايف، العمل الليلي، النقل السريع. 

 املاكينات واملعدات حتت األرض. 

 النقل الداخلي. 

     Boiler & Pressure Vessels Insurance وثيقة تأمين الغاليات وأوعية الضغط -
Policy 

هي وعاء مغلق يتصل مبجموعة مواسري ونظام هلب يتم فيه تسخني املاء إلنتاج خبار املاء حتت  :يةالغال -
 .ضغط معلوم

يعرف بوعاء مغلق ال يتصل بنظام تسخني حيتوى على خبار ماء أو هواء حتت ضغط  :وعاء الضغط  -
 .معلوم
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 :التغطيات
 :تغطي الوثيقة األخطار التالية 

 .يات عند انفجارها باإلضافة إىل ممتلكات الشخص املؤمن له األضرار اليت تصيب الغال (1)
املصاريف املالية اليت تقابل مسئولية املؤمن له أمام القانون عن األضرار اليت تصيب  (2)

 .املمتلكات أو اإلصابات اجلسمانية للطرف الثالث

 تغطيات اضافية
 أجور العمل اإلضايف. 
  ًالعمل ليال. 
 العمل أثناء العطالت العامة. 
 تكاليف الشحن السريع. 

 :  Machinery Breakdown policyوثيقة تأمين عطب اآلالت  -
 :التغطيات القياسية

وهي تغطي كل اخلسائر أو األضرار الناجتة عن حوادث فجائية وغري متوقعة تؤثر ماديًا على األشياء 
 : موضوع التأمني  واليت تكون ناجتة على سبيل املثال عن اآليت

 .صميم أو عيوب يف الصناعة أو الرتكيب أو عيوب الصب أو املوادأخطاء الت (1)
 .قوة الطرد املركزية (2)
 .اإلمهال وقلة املهارة للعاملني على هذه املاكينات أو املسئولني عن صيانتها (3)
 .قصور الدائرة الكهربائية أو أي أسباب أخرى مثل زيادة التيار وزيادة التحمل (4)
 (.الفيزيائى)االنفجار الطبيعى (5)
 .ص مياه الغالياتنق (6)
 .العواصف وسقوط الثلج (0)
 .السقوط أو االحتكاك أو التصادم أو االعرتاض أو دخول األجسام الغريبة (8)

 :التغطيات اإلضافية
 الشغب واإلضطرابات. 
 أجور العمل اإلضايف. 
  ًالعمل ليال. 
 العمل أثناء العطالت العامة. 
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 تغطية املمتلكات اجملاورة والطرف الثالث. 
  املنبعثة من الداخل واإلنفجار الكيميائي املنبعث من الداخلتغطية النار. 
 تغطية األسالك والكوابل غري الكهربائية. 

  Equipment Insurance Policy Electronicوثيقة تأمين األجهزة االلكترونية  -
ناعي، هذه الوثيقة تغطى أجهزة الكمبيوتر وأجهزة األشعة ومعدات التعقيم الضخمة وأجهزة التنفس الص

وأجهزة االتصاالت مثل وحدات االتصال التلفونية، الرادار، أجهزة االتصال بالراديو والفاكسملي، املعدات 
التلفزيونية املستعملة ألغراض صناعية، معدات استوديوهات التصوير السينمائي والتلفزيوين وكذلك أجهزة 

 .وأجهزة االرسال اهلوائي ( موبايل)اهلاتف السيار 

 :يقة املعدات االلكرتونية على ثالثة أقسامحتتوي وث

 التلف املادي :القسم األول. 

 تأمني وحدات التخزين اخلارجية :القسم الثاني. 

  تأمني زيادة تكلفة العمل :القسم الثالث. 

 :التغطيات
 التلف المادي 

لى األشياء وهي تغطي كل اخلسائر أو األضرار الناجتة عن حوادث فجائية وغري متوقعة تؤثر ماديًا ع
 : موضوع التأمني  واليت تكون ناجتة على سبيل املثال عن اآليت

احلريق، االشتعال، االنفجار، خسائر اإلطفاء ، الدخان، تأكسد الغازات، الرتشيح، الرطوبة، قصور يف 
اخلاطئ أو الدوائر الكهربائية، زيادة يف التحميل، عيوب يف املواد اخلام، عيب يف التصميم، اإلمهال، التشغيل 

قصور يف املهارة، العمل الضار املتعمد من جانب العمال أو طرف آخر، السطو، السلب، التخريب، انزالق 
 .أو هبوط الرتبة، العواصف

  External Data Media Insuranceتأمين وحدات التخزين الخارجية 

اسطة إحالل البيانات املفقودة أو ميثل املبلغ املطلوب إلستعادة وحدة التخزين اخلارجية بو  :مبلغ التأمين
 .التالفة مبواد جديدة وإعادة انتاج املعلومات املفقودة

يف حالة حدوث خسارة أو تلف لوحدات التخزين اخلارجية فإن التأمني يغطي تكاليف : التغطيات
 .استبدال خامة الوحدة  نفسها باإلضافة إىل تكاليف نسخ املعلومات
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 :تأمين زيادة تكلفة العمل
الشهر وحبد أقصى مدة /حيدد مبلغ التأمني على أساس القيمة املتفق عليها عن اليوم  :مبلغ التأمين

 .اإلصالح أو التعويض أيهما أقل

يف حالة حدوث تلف يعطل أجهزة الكمبيوتر عن العمل يلجأ املؤمن له إىل استخدام : التغطيات 
ميكن تعويضها حتت هذا القسم وتكون هذه الزيادة وسائل بديلة يرتتب على استخدامها زيادة يف التكاليف 

 :يف التكاليف من اآليت

 استئجار أجهزة بديلة لالستخدام. 
 نفقات شخصية إضافية. 
 تكلفة نقل املعلومات. 

 :التغطيات اإلضافية
 :ميكن أن متتد التغطية مبالحق لتشمل تغطية أخطار إضافية حمددة مثل

 .يتم حتديد املسئولية هلذا النوع من األخطارملحق الزالزل والرباكني واألعاصري و  (1)
 .ملحق الشغب واإلضطرابات (2)
 .ملحق تغطية أخطار النقل (3)
 .ملحق قصور أجهزة التكييف (4)
 .ملحق السرقة (5)
 .املصاريف اإلضافية للشحن اجلوي والشحن السريع والعمل اإلضايف يف أيام العطالت (6)

 :وثيقة تأمين الحريق 

 ".احمللي"أو الصاعقة واالنفجار احملدود /حلريق ووهي خماطر ا:  التغطية األساسية

ميكن إضافتها بوثيقة احلريق بقسط إضايف وبنص صريح وذلك حسب (  الخاصة)األخطار الملحقة
- :رغبة وطلب املؤمن له وتصوره إلحتماالت حدوث األخطار ملمتلكاته وهي

 (.سيول ومياه األمطارالزالزل، الرباكني، األعاصري، الفيضانات، ال: )األخطار الطبيعية

 (الشغب، اإلضطرابات، اإلضرابات املدنية واألفعال الكيدية: )األخطار اإلجتماعية

اصطدام املركبات، سقوط الطائرات واألجسام املتساقطة من الطائرات، إنفجار : )أخطار أخرى مختلفة
 (.اإلشتعال الذايتأنابيب مياه الشرب، طفح صهاريج املياه، اإللتماس الكهربائي،  اإلنفجار و 
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 وثيقة  السطو
 :تعريف السطو 

 :لغويااًا . 1
  قاموس ويبسرت ( كالسرقة)دخول املباين عن طريق الكسر بغرض ارتكاب جرمية(Websrer's 

dictionery) 
 قاموس اكسفورد املتقدم . جرمية الدخول يف املباين بصورة غري مشروعة وسرقة األشياء منها

(Oxford Advanced Lerners' Dictionery) 

 :تأمينيآ. 2
 .أو اخلروج/ سرقة املمتلكات عن طريق دخول غري مشروع بإستخدام القوة والعنف يف الدخول و

 :يوجد نوعني من الوثائق
 .مساكن خاصة (1)
 .حمالت جتارية (2)

 :التغطية التأمينية
 :الفقد أو التلف الناتج عن سرقة أو سطو وتعين السرقة أو السطو اآليت (1)

 ملال خفية أخذ ا: السرقة. 
 أخذ املال بالقوة سواء كان مع استخدام السالح أو إشهاره: السطو. 

الفقد والتلف الذي يلحق باألماكن اليت حتتوي على األشياء املؤمن عليها أو أي جزء منها سواء  (2)
 . قام السارق بعملية السرقة أو فشل 

 وثائق تأمين النفط
تلف عن باقي الصناعات األخرى حيث تتميز بتكاليف تتميز صناعة البرتول عمومًا بطبيعة خاصة خت

ثابتة مرتفعة وتكاليف متغرية منخفضة نسبيًا ونسبة املخاطرة فيها عالية سواء ىف جمال االستكشاف أو تطوير 
 احلقول أو كان ذلك خالل مرحليت احلفر والتكرير 

 :هنالك أربع مراحل أساسية إلستخراج البرتول من باطن األرض وهي
 Exploration stage      ة اإلستكشاف                     مرحل (1)
 Drilling stageمرحلة احلفر                                (2)
 Development Stageمرحلة التطوير                        (3)
 Producing stageمرحلة اإلنتاج                        (4)
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 Construction All Risks Insurance Policy CARالتأمين أثناء اإلنشاء والتشييد    
 -:ويغطى هذا النوع من التأمني األضرار واخلسائر اليت قد حتدث للممتلكات املؤمن عليها أثناء 

  اإلنشاء والتصنيع داخل الورش. 
  عمليات القطر والنقل. 
  الرتكيب واالختبار. 

    التأمين أثناء التشغيل 
- : ثالثة أقسام هيتنقسم تغطيات هذه الوثيقة إىل 

 تأمين الممتلكات  -1
عن األضرار املادية اليت تلحق باملمتلكات ( شركة البرتول) اهلدف من هذا التأمني هو تعويض املؤمن له  

املؤمن عليها نتيجة وقوع حادث مغطى تأمينياً مبوجب بنود الوثيقة وذلك أثناء التشغيل لتلك املمتلكات مبواقع 
 .اإلنتاج

- :من التغطيات في تأمين الممتلكات هناك نوعان 
                                 تأمني ضد مجيع األخطار 
 (الصاعقة، اإلنفجار احلريق،) تأمني ضد أخطار مسماة 

 تأمين تكلفة التحكم في اآلبار -2
ا التأمني تنفرد صناعة البرتول هبذا النوع من التغطيات التأمينية دون غريها من األنشطة األخرى ومبوجب هذ

يتم تغطية كافة املصروفات والتكاليف اليت  يتكبدها املؤمن له يف سبيل السيطرة أو حماولة السيطرة على اآلبار 
 .خارج التحكم 

- :ومن أهم بنود تغطيات تأمين تكلفة التحكم هي 
  Cost of Well Control                .    تكلفة التحكم يف اآلبار

  Re drilling expenses                            تكلفة إعادة احلفر 
  Debris Removal of  Wreck       تكلفة إزالة احلطام     

   Seepage and Pollution Liability  املسؤولية الناجتة عن التلوث والتسرب
  Clean-Up Expenses     تكلفة التنظيف 

  Evacuation Expenses            كلفة اإلجالء أو اإلخالء      
 Underground Control of Well    اخلسائر الناجتة عن اإلنفجارات األرضية
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 تأمين المسؤولية                       -3
تأمني املسؤولية املدنية بصفة عامة يهدف إىل محاية املؤمن له من حتمل التعويضات اليت يصبح مسئواًل 

 .ر املادية أو اجلسمانية الناشئة عن حادث يتسبب فيه املؤمن له عنها مسؤولية قانونية نتيجة األضرا

- :هناك العديد من تغطيات املسؤوليات نذكر منها 
  Comprehensive General Liability    املسؤولية املدنية الشاملة  (1)
  Product Liability     املسؤولية جتاه األضرار الناجتة من إستخدام املنتج     (2)
 Third Party Liabilityجتاه الطرف الثالث   املسؤولية  (3)

 قطاع النقل
  وثائق تأمين الطيران

 : Hull Insuranceتأمين أجسام الطائرات وأجسام السفن  -1
 : يغطى هذا التأمني جسم الطائرة ضد األخطار التالية 

  سقوط طائرات. 
  احلريق ،الصواعق ،االنفجاريات . 
 ، انات ، الصقيع ، الثلوج ، اهنيار حظائر الطائرات الفيض العواصف ،اهلزات األرضية. 
  اإلصطدام. 
  السرقة ، النهب. 
  إختفاء الطائرة وعدم ظهورها خالل فرتة معينة حتددها الوثيقة. 
 املخاطر اليت تواجه السفن التجارية. 

 :  Liabilities Insuranceتأمين المسئوليات  -2
أشخاص )سئوليات وتشمل املسئوليات جتاه الطرف الثالث جبانب تأمني جسم الطائرة هنالك تأمني امل

واملسئوليات جتاه أصحاب البضائع وأمتعة الركاب وغريها من ( ممتلكات الغري ىف اجلو أو على األرض /
املسئوليات الىت ميكن أن يتسبب فيها تشغيل الطائرة حيث يتم تعويض املؤمن له عن كافة املبالغ امللزم بدفعها 

 : مسئوليته عن  قانوناً عن
 .األضرار الىت تصيب الركاب وأمتعتهم *  
 .البضائع املنقوله عن طريق اجلو *  
 (. الطرف الثالث )ماقد حتكم  به احملكمة من تعويض عن األضرار املسئول عنها املؤمن له جتاه الغري *  
حدود مبلغ معني يتفق عليه مع  هذا باإلضافة إىل املصروفات القضائية اليت يتحملها املؤمن له وذلك ىف*  

 .معيدي التأمني 
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 :  Personal Accident تأمين الحوادث الشخصيه -3
يغطي تأمني احلوادث الشخصية حاالت الوفاة ، االصابة اجلسمانية ، والعجز بالنسبة للعاملني ىف جمال 

حسب حدود ...( قم الضيافة القبطان ،املهندسني اجلويني ، الضباط اجلويني وطا) الطريان كطاقم القيادة 
 .التعويض اليت يتفق عليها 

 : Loss of Licence تأمين فقدان الرخصة  -4
يغطى التأمني تعويض املؤمن له ىف حالة فقدان الرخصة حسب حدود التعويض اليت يتم االتفاق عليها 

إلصابة اجلسمانية أو العجز بالنسبة للقبطان ومساعدي القبطان والضباط اجلويني واملهندسني اجلويني نتيجة ل
 .بسبب املرض أو اإلصابة 

  -:Hull-War (أجسام طائرات)تأمين الحرب  -5
باإلضافة للتغطيات املذكورة أعاله، فان تأمني أجسام الطائرات أو السفن ميتد ليغطي احلرب واالختطاف 

ًً  واإلرهاب والشغب واالستيالء على الطائرة  حسب طلب املؤمن له بعد دفع قسط إضايف يتم حتديده وفقًا
للخطر املغطى وأهم عامل لتغطية هذا اخلطر هو النطاق اجلغرايف الذي تعمل فيه الطائرة ويستثين احلرب بني 

 .فرنسا ، روسيا ، بريطانيا  الواليات املتحدة األمريكية ، الدول اخلمسة الكربى الصني 

 :وثيقة تأمين النقل البحري
ائع على أساس شروط وضعها جممع مكتتيب التأمني يف لندن واليت يشار اليها يتم التأمني البحري للبض

واليت ترفق مع الوثيقة املصدرة وتسلم للمؤمن له ألهنا يستند    Institute Cargo Clausesمبصطلح 
 .وتوجد يف ثالث جمموعات أ، ب، ج.  اليها يف حتديد التغطيات واالستثناءات والشروط

 (.ج)والذي بدوره يقدم تغطية أوسع من الشرط ( ب)ية أوسع من الشرط يقدم تغط( أ)الشرط 

 ملخص ومقارنة التغطيات واالستثناءات في شروط التأمين البحري بضائع أ ، ب، ج
INSTITUTE CARGO CLAUSES (A), (B) & (C) 

 األخطار (أ) (ب) (ج )

      احلريق أو االنفجار 

      
 لسفينة أو املركبجنوح أو تشحيط أو غرق أو انقالب ا

      انقالب وسيلة النقل الربي أو خروجها عن القضبان احلديدية 

      
 تصادم أو احتكاك السفينة أو املركب أو وسيلة النقل بأي جسم خارجي عدا املاء
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       (جندة)تفريغ البضاعة يف ميناء إغاثة 

X     الزالزل أو الصواعق أو ثورة الرباكني 

      (العوارية العامة)العامة  التضحية يف اخلسارة 

      رمي البضاعة 

X     اكتساح األمواج لظهر السفينة أو املركب 

X     
دخول مياه البحر أو البحرية أو النهر إىل السفينة أو املركب أو وسيلة النقل أو 

 احلاوية أو الشاحنة أو مكان التخزين

X     
ينة أو املركبة أو سقوطه اخلسارة الكلية ألي طرد سببها سقوطه من على منت السف

 يف أثناء حتميل السفينة أو املركبة أو تفريغها

      
 ومصاريف اإلنقاذ ( العوارية العامة)اخلسارة العامة 

X X   
 .القراصنة، اللصوص و عدم تسليم البضاعة

X X   
 سوء املناولة

X X   
 التلوث

 جاالستثناءات العامة في شروط التأمين البحري بضائع  أ، ب ، 
 االستثناءات العامة (أ) (ب) (ج)

X X X سوء التصرف املقصود من قبل املؤمن له 

X X X  التسرب العادي أو النقص الطبيعي يف الوزن أو احلجم أو البلي أو التمزق العادي
 للشيء املؤمن عليه

X X X عدم كفاية أو عدم مالئمة التغليف 

X X X ناجتة عن عيب ذايت أو عن طبيعة الشيء املؤمن اخلسائر أو األضرار أو املصاريف ال
 عليه

X X X التأخري حىت لو كان سببه خطر مؤمن عليه 
X X X اإلعسار أو العجز املايل للناقل 

X X   مشروع  غري عمل بفعل منه جزءأي  أو التأمني موضوع للشيء املتعمدين التلفأو  الضرر 
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X X X استخدام األسلحة النووية 
X X X رب واالضراباتاحل 

 لمفتاحا 

  مغطي  
X         غير مغطي 

 

باإلضافة إىل هذه الشروط القياسية الثالث أعاله فإن جممع مكتتيب لندن قد وضع شروطًا أخرى ختص 
 :ظروفاً معينة، ترفق مع وثيقة التأمني عند تطبيقها ومنها 

 Institute War Clauses (Cargo)شروط أخطار الحرب 
إىل  .F.C.&S شروط على إضافة األخطار املستثناه مبوجب شرط عدم االستيالء واحلجزتنص هذه ال

وثيقة التأمني باإلضافة إىل توسيع غطاء احلرب ليشمل أيضاً األعمال العدائية وما مياثلها من العمليات احلربية 
 واحلرب األهلية والتمرد والثورة والعصيان واملنازعات

القياسية الثالث أعاله فان جممع مكتتيب لندن قد وضع شروطًا أخرى ختص باإلضافة إىل هذه الشروط 
 :ظروفاً معينة، ترفق مع وثيقة التأمني عند تطبيقها ومنها 

   eInland transit Insuranceوثيقة النقل الداخلي بري ، نهري  -
 ات والقطارات أو الشاحن: يغطي األضرار اليت قد تلحق بالبضاعة أثناء نقلها بوسيلة نقل بري مثل

، اجلرارات والبصات النهرية يف حالة النقل النهري ( الصنادل)وسيلة نقل هنري مثل السفن النهرية 
 .الداخلي

  تنتهي تغطية النقل الربي عند تفريغ احلمولة يف مكان الوصول احملدد جبدول الوثيقة أو بعد انقضاء
 .ساعة يف حالة النقل بالقطارات 48ساعة من وصول وسيلة النقل يف حالة الشاحنات أو  24

 ال متنح تغطية احلرب يف حالة النقل الربي إال بقسط إضايف حتدده الصناديق املختصة. 

 .كما أنه ال تطبق العوارية العامة يف حالة النقل الربي واجلوي 

 :وثائق تأمين السيارات الخصوصيه والتجاريه
 :طى األخطار الىت تتعرض إليها املركباتتوجد  ثالثة أنواع من وثائق التأمني اليت تغ
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 :وثيقة تأمين الطرف الثالث  -1
وهى وثيقة إجبارية حبكم القانون للمركبات، توفر احلد األدىن من التغطية ، وتغطي وثيقة تأمني الطرف 

 . الثالث

 :مسئولية املؤمن له جتاه الطرف الثالث عن   
 .األذى اجلسماين  (1)
 .الوفاة (2)
 .تلف املمتلكات  (3)

 :مين الطرف الثالث والحريق السرقة تأ -2
باإلضافة إىل السرقة أو حماولة ( 1)تغطي هذه الوثيقه مسئولية املؤمن له جتاه الطرف الثالث كما يف البند 

 .السرقة للمركبة املؤمن عليها باإلضافة إىل أخطار احلريق

 : التأمين الشامل  -3
احلريق والسرقة باالضافة للفقد أوالتلف الذى يلحق يغطي التأمني الشامل املسئولية جتاه الطرف الثالث و 

 :باملركبة املؤمن عليها إذا كان الفقد أوالتلف ناجتاً عن 

 .تصادم أوإنقالب  (1)
تصادم أوإنقالب عرضى ينشأ عن عطب ميكانيكي أو تآكل اآللة باالستعمال أو انفجار  (2)

 .اإلطارات
 .قة حريق أو إنفجار خارجى أو إشتعال ذاتى أو بسبب الصاع (3)
 .السرقة أوحماولة السرقة أوالسطو أو إستعمال القوة  (4)
 .نقلها بأى وسيلة من وسائل النقل إذا مت إخطار الشركة كتابًة قبل النقل  (5)
 .الفعل الصادر عن الغري دون إذن املؤمن له  (6)

 : األخطار اإلضافية 
 :يتم تأمني األخطار التالية يف وثيقة التأمني الشامل بقسط إضاىف 

 .تأمني احلوادث الشخصيه للركاب والسائق إضافة  (1)
 .تغطية الراديو واملسجل  (2)
 .تغطية الشغب واإلضطرابات  (3)
 .تغطية األخطار الطبيعية  (4)
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 :قطاع الزراعة والثروة الحيوانيه
 :التأمين المحصولي   -1

التأمني الزراعي نظام تعاوين للتعويض عن الضرر الذي يلحق باملزارع من جراء تلف حمصوالته بسبب 
 .األخطار اليت تتعرض هلا الزراعة

املروية )التأمني احملصويل هو أحد فروع التأمني الزراعي ويغطي الشق النبايت الذي يشمل احملاصيل احلقلية 
وحماصيل البساتني من خضر وفاكهة والنباتات العطرية والطبية والبهارات ونباتات الزينة وأشجار ( واملطرية

 .الغابات وغريها

 ين المحاصيل المطريةوثيقة تأم
 :التغطيات التأمينية 

 اجلفاف الناتج عن توقف األمطار واملؤثر على اكتمال منو احملصول. 
 الغرق الناتج عن زيادة األمطار. 
 احلشرات واآلفات اليت تكافح قومياً بواسطة ادارة وقاية النباتات. 
 حمأمراض النباتات البكتريية والفريوسية والفطرية عدا أمراض التف. 
 األهوية واألعاصري. 
 احلرائق الناجتة عن الصواعق. 
 تساقط الربد والصقيع. 

 :وثيقة تأمين محاصيل حقلية مروية
 :التغطيات التأمينية

 :تغطي هذه الوثيقة التعويض املستحق نتيجة وقوع املخاطر املؤمن ضدها واملتمثلة فيما يلي

 . املتعمدالغرق الناتج عن األمطار الغزيرة وكسور القنوات غري (1)
 :الظروف اجلوية غري املالئمة وتشمل (2)

  ارتفاع وإخنفاض درجات احلرارة عكس احتياج احملصول املؤمن عليه. 
  الصقيع والرياح والعواصف. 

 .اآلفات واألمراض إذا وصلت مرحلة الوباء (3)
 :العطش الناتج عن عدم توافر املياه أمام فم الرتعة ألحد أو كل األسباب التالية (4)

 دولة الري نتيجة لقفل نظم الري بسبب هطول األمطار الغزيرةاختالل ج. 
 اختالل وارد مياه الري أو توقفه بسبب كسور القنوات غري املتعمد. 
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 اختالل وارد مياه الري بسبب األعطال الطبيعية واملفاجئة يف األبواب واملنظمات. 
  توفري املياه املطلوبة النقص يف منسوب مياه األهنار مما يؤدي لعدم متكن سلطات الري من

 .للموسم سواء بتخزينها خلف اخلزانات أو غريها
 تأمين الثروة الحيوانية -2

التغطيات التأمينية 
- :ضد األخطار اآلتية( األبقار و الضأن و املاعز واإلبل وخيول الرتبية) يغطي هذا التأمني 

  النفوق واألمراض و احلوادث . 
  ( .ةيف حالة املزارع املقفول) السرقة 
   (.بسعر إضايف ) اإلجهاض 
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 المحور الخامس 
 تقليل الخسائر

عادًة التأمني يكون ضد األخطار للحماية من اخلسائر اليت ترتتب على حتقق أي خطر يف أي وقت   
لذلك تعمل شركات التأمني على تنفيذ برامج إلدارة األخطار هتدف للسيطرة عليها واحلد من حدوثها بإذن 

باألسباب العديدة من فطرة سليمة وعلوم وتقنيات متطورة سخرها اهلل سبحانه وتعاىل خلدمة اهلل آخذين 
 .عباده

 الخطر: أوالا 
 :تعريف الخطر

هو احلادث حمتمل الوقوع أي اخلطر الذي ميكن له أن يقع ولكن وقوعه ليس حتميًا وال يعترب احلادث 
 .ال ذلك عطب اآلالت نتيجة استهالكها التدرجييالذي البد من وقوعه خطراً من وجهة نظر التأمني ومث

 إدارة الخطر: ثانياا 
 :تعريف إدارة الخطر

إدارة اخلطر هي التعريف والتحليل والسيطرة االقتصادية على األخطار اليت هتدد األصول والدخل والقدرة 
 .ألي عمل

 :وفيما يلي نتناول أهم مالمح التعريف 
 تعريف اخلطر                                                        

 
 حتليل اخلطر                                                         

   
 السيطرة على اخلطر                                                     

 نموذج إلدارة خطر الحريق: ثالثاا 
 .تم تعريفه كخطر حريق: تعريف الخطر  (أ )
 :يتم حتليل اخلطر اىل عناصره األولية وهي مراحل تطور اخلطر: الخطر تحليل (ب )

 مرحلة بداية احلريق. 
 مرحلة اكتشاف احلريق. 
 مرحلة انتشار احلريق. 
 مرحلة مكافحة احلريق. 
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 فوائد إدارة الخطر: رابعاا 
الة التقييم الدقيق للخطر يساعد مكتتب التأمني يف اختإذ القرار بقبول أو رفض اخلطر ويف ح (1)

 .قبوله حتديد معدل السعر املناسب والشروط املناسبة أيضاً 
 .محاية أرواح الناس وممتلكاهتم بإذن اهلل تعاىل أخذاً بأسباب درء الضرر عن الناس (2)
 .تقليل تكلفة التأمني ملن يلتزم بتوصيات حتسني اخلطر (3)
 .تقليل الفاقد االقتصادي (4)
 .نشر الوعي يف جانب السالمه (5)

 عمال تقليل الخسائرنماذج من أ: خامسا
 : التأمين البحري -1

مراقبة مناولة البضائع باملوانئ من خالل مكتب بامليناء يتابع الشحنات وجيري املعاجلات الفورية ألي 
 .خلل أو خسارة تصيب البضائع املؤمن عليها

 : تأمين الحريق -2
 املسامهة يف تدريب كوادر الدفاع املدين يف الداخل واخلارج. 
 راء وتأهيل عربات اإلطفاء املسامهة يف ش. 
 املسامهة يف ترقية أنظمة إطفاء احلريق بكثري من املنشاءآت املؤمنة لدى شركات التأمني 

 : تأمين السيارات والتأمين الطبي -3
 انشاء بنوك للدم باملستشفيات 
 املسامهة يف تدريب الكوادر الطبية لإلسعاف املركزي. 
  املدنتوفري سيارات اإلسعاف بالطرق السريعة و. 
 توفري معدات لبعض املستشفيات اليت ختدم املصابني يف حوادث الطرق السريعة. 

  :التأمين الزراعي -4
  املسامهة يف متويل محالت مكافحة آفات وأمراض الزراعة 
  املسامهة يف معاجلة مشاكل الري 
 املسامهة يف تطعيم الثروة احليوانية ضد األمراض 

 : فوائد التأمين

 قسط التأمني” ر معلومة وهيتكون تكلفة اخلط“. 
   خسارة الفرد تتحملها اجلماعة  -التكافل االجتماعي. 
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   جرب الضرر بالتعويض الذي يقدمه التأمني . 
  التشجيع على االستثمار والتوسع فيه. 
  توفري ضمانات للممولني. 
  يني وبالتايل مساعدة املستأمنني يف إدارة اخلطر وتقليل اخلسائر بواسطة  خرباء حمليني وعامل

 .تقليل الفاقد  االقتصادي
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 مشروع قرار
 

ضرورة اهتمام اجملامع الفقهية بنقاش تفاصيل اجلوانب الفنية للتغطيات التأمينية املختلفة لتوحيد الرؤية 
حوهلا دون تركها هليئات الرقابة الشرعية على مستوى األقطار والشركات وذلك بغية حتقيق مزيد من األحكام 

 .لعمل الشرعيوالضبط ل
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 العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله األطهار وصحبه األخيارالحمد هلل رب 
 

تهدف هذه الورقة إلى تبيين وتوضيح مفهوم التحوط وماهية العقود التحوطية وبعض    
بسم اهلل المصطلحات ذات الصلة بالموضوع من جهة، ومحاولة التنظير حول التحوط والمخاطرة 

 الرحمن الرحيم
ل من منظور الشرع، وبيان احلكم الشرعي للعقود التحوطية، وعرض بعض ما طرح  وضمان رأس املا

 .كبدائل شرعية للعقود التحوطية وتقييمها شرعا  

 :والبحث يتمحور حول احملاور التالية -
 .املفهوم واألنواع: التحوط -
 .التأصيل الشرعي لضمان رأس املال -
 .نظرية املخاطرة من منظور الشريعة -
 .منظور الشريعة نظرية التحوط من -
 .التعريف واحلكم: عقود التحوط -
 .البدائل الشرعية للعقود التحوطية -
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 المفهوم واألنواع: التحوط
 :تحوطالمقصود من ال

حماولووة يايووة املووال ة عمليووة اعنووتطمار عوون ارضوور الووةً يتعوورض لوو  نتي ووة  للتةبووة  عبووارة عوون التحوووط    
الةً ميكن أن حيصل ة نعره، ياية تتمطل ة عملية تقليل ح م ذلك ارضر أو القضاء عليو ، عوإ راوراءا  

 .وغري العقدية مطل اختاذ نيانا  وقرارا قد تكون هي عقدية وقد تكون غري عقدية، 

 :تعريف يتمتع بالشمولية حبيث يتضمن األمور التاليةوهةا ال 

ة ( والتقلو )أن التحوط عملية هتدف رىل ياية املال عن خضر ناشويء مون احتماليوة وقووع التةبوة   ( أ
 .األنعار تةبةبا  غري متوقع وغري مضلو ، مبعىن أّن األنعار كانت تتحرك ة اجتاه ع يريده وع يتوقع  املستطمر

 .عملية التحوطية قد تكون من طراز السيانا  وقد تكون من طراز العقودأن ال (  

أن التحوط ليس دائما  يتم هبدف رزالة ارضر، وكطريا  ّموا بول ة أكطور األحيوان يوتّم هبودف تقلوي  دائورة  (  
 .   ارضر

دة أو قوويم أن األنووعار الووو تكووون عرضووة للتةبووة  أعووم موون أن تكووون أنووعار العموو   أو أنووعار الفائوو ( ث
 .األصول الو يتّم اعنتطمار فيها

 .أن القائم بالعملية التحوطية قد يكون هو التاار وقد يكون هو املضار  ( ج

عبووارة عوون صووريورة التوواار أو املضووار  حمميووا  موون  -كمووا هووو معلوووم  –أن يايووة املووال عوون ارضوور واقعوو   ( ح
 .الةبةبة السعرية

ةة للتحوط هي العقود املسوتقبلية فتقليول ح وم املخواطرة الوو ترموي رليو  عند ما كانت اإلاراءا  املتخ ( خ
 .هةه اإلاراءا  هو حقيقت  عبارة عن حتويلها ونقلها للغري

 التحوطأنواع 
 :ينقسم التحوط من عدة زوايا رىل أنواع

: نووواع ث ثووة أموون هووةه الةاويووة ينقسووم رىل : نوعيووة اعنووعار الووو يتحوووط موون اوواطر تةبووةهبا  :الزاويةةة األولةةى
نووووووعار السووووولع، والتحووووووط موووووون أنوووووعار العمووووو  ، والتحوووووووط مووووون ااطرتةبوووووة  أالتحووووووط مووووون ااطرتةبووووووة  

  .رنشاء اهلل نواعونيأيت توضيح هةه األ .نعار الفائدةأااطرتةبة  
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وهووو التحوووط التووام : موون هووةه الةاويووة ينقسووم رىل قسوومن:  ووم املخوواطر الووو يتحوووط منهوواح :الزاويةةة النانيةةة
    1.غري التام،وهو عكس و الةً يتخل  ب  من املخاطر كليا ، 

كلوي، وهوو التحووط ال: قسومنمون هوةا احليوث ينقسوم رىل  :نوعية املخاطر الو يتحوط منهوا :الزاوية النالنة
تحوووط لووبعض ةئووي، ويكووون عنوود مووا ختتووار املنشووأة الاجلتحوووط الاملنشووأة لكافووة املخوواطر الووو تتعوورض  ووا، و حتوووط 

 2.نشضتها وأم كها فقطأ

  :رىل أنواع ث ثة، كاآليتالتحوط ة هةا التقسيم كما قلنا ينقسم ف، ة التقسيم األول، نوضح  أكطرو ألمهي

  : تذبذب أسعار العمالتمخاطر التحوط من : النوع األول
 :نتناول البحث عن  ة حمورين

تلوك املخواطر الوو يسوّببها هوي : املقصود من املخاطر الناشوةة عون تةبوة  أنوعار العمو  : المحور األول
وهوووي الوووو مصوووّبها أنوووعار الصووورف، ونوووببها عووودم كوووون نوووعر الصووورف ، "وقووووع التةبوووة  ة أنوووعار العمووو  "

لووودو ، مضوومونا  انوووتقراره، واملتعرضوووة  وووا هووي تلوووك امللنسوووا  القائموووة بالنشوواطا  اعقتصوووادية علووو  املسوووتو  ا
وحملهووا تلووك العمليووا  الووو هووي حّسانووة لتقّلبووا  أنووعار صوورف العموو  ، كعمليووا  اعقوو اض القائمووة علوو  

رحود  العملة األانبية أوعمليا  اعنترياد أو التصدير القوائمتن علو  العملوة الصوعبة، وعامول وقوعهوا حصوول 
ورموا تغواير . عون الوقوت الوةً  ور  فيو  العقود رما القيوام بعقوود يكوون وقوت تسوليم الوطمن فيهوا متوأخرا  : احلالتن
 .العملة الو يقوم اش اء السلعة عليها والعملة الو يقوم بيع السلعة عليها: العملتن

هووو العمليووة الووو يقوووم هبووا موون : املقصووود موون التحوووط موون اوواطر تةبووة  أنووعار العموو   :المحةةور النةةان 
عملة رلي  هبدف أن يتحوط هبوا مون املخواطر الناشوةة عون التغوري احلاصول  تَعهَّد بتسليم عملة أو تُعهِّد ل  بوصول

 .لسعر العملة من زمن التعهد رىل زمن التسليم أو التسلم

وكمووا هووو معلوووم فوورن املخوواطر الووو يووتّم الت نوو  عنهووا عووإ التحوووط تت سوود ة رحوود  حووالو ارتفوواع نووعر 
 . الصرف وهبوط 

  :ذب أسعار السلعالتحوط من مخاطر تذب: النوع النان 
 :نتناول البحث عن  ة حمورين

                                                           
 .47: عقود التحوط من ااطر تةبة  أنعار العم  ، ط ل بن نليمان بن ربراهيم الدونًر 1
 .املصدر نفس  2
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تلووك املخوواطر الووو يسووّببها هووي  : املقصووود موون املخوواطر الناشووةة عوون تةبووة  أنووعار السوولع :المحةةور األول
هو حترك نعًر يقع ألصول ّموا خو ل ، ونببها هةه األنعارمصّبها يكون ، و "سلعوقوع التةبة  ة أنعار ال"

 .ف ة زمنية ّما

هوو العمليوة الوو يقووم هبوا مون تَعهَّود : املقصود من التحوط من اواطر تةبوة  أنوعار السولع: المحور النان 
زموون تلووك السوولعة موون لسووعر غووري حصووول  موون تكوون مووا مين اوواطر عووأن يتحوووط هبووا ويهوودف منوو   نوولعةبتسووليم 

 .التعهد رىل زمن

  :التحوط من ااطر تةبة  أنعار الفائدة: النوع النالث
 :نتناول البحث عن حمورين

 .تلثر ة معدل العائد املضلو هي املخاطر الو : ااطر أنعار الفائدةاملقصود من : المحور األول

يقوووم هبووا الضرفووان موون حمانووبة هووي العمليووة الووو : املقصووود موون التحوووط موون أنووعار الفائوودة: المحةةور النةةان 
تغيووري ة أنووعار ااهاهنووا وهووي ناشووةة موون احتماليووة ورمكانيووة الاألخضووار الووو يو الفوورب بوون املبلغوون، انض قووا  موون 

 .احملدد ة العقدالفائدة ة األال 
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والمخاطرة والتحوط ضمان رأس الماللالتأصيل الشرع    
، حبيوث أمكون تضبيقهوا علو  القضوايا املعامليوة حوول هوةه املقووع  الوط ث احلقيقة أننا نفقود نظريوة فقهيوة   

 .التحوط فيهاالو حبااة رىل 

 :حول كل من هةه املقوع  نظريةوهةه الورقة تق ح 

 :التأصيل الشرع  لضمان رأس المال .1
 :نتحدث عن ذلك ة حمورين

 :.تأكيد الشرع عل  ضرورة احلفاظ عل  املال، ونيما رأس املال :المحور األول

كلهوا علو  أمهيوة املوال ة اإلنو م هناك ث ثة قواعد فقهية ابتنيوت عليهوا وموعوة مون األحكوام الفقهيوة تودل  
 : والت ن  عن التصرفا  العشوائية بالنسبة رلي ، وهي ما يلي ة احلفاظ علي  واعنتفادة العق ئية من ، وضرور 

، وقود طبوع علوو  مووارد كتضبيوع بعوض الفقهواء علو  موا رذا وقووع ة "حفو  املوال"قاعودة  :القاعةدة األولةى   
وقوود ورد أن ، 1"ز نبشوو  ألخووةه، مسووتدع بووأن ة ذلووك حفظووا للمووال عوون الضووياعالقووإ مووا لوو  قيمووة، فووأف   وووا

خوواري ، ففووتح موضووع منوو  فأخووة : املغوورية بوون شووعبة طوورح خاروو  ة قووإ رنووول اهلل صوول  اهلل عليوو  و لوو    قووال 
 وتضبيوووع الوووبعض اآلخووور هوووةه القاعووودة علووو  موووا رذا أوصوووي لشوووخ  مبنوووافع عموووارة دار أو نوووقي 2.املغووورية خارووو 

وفتوو   3.بستان، ومل ي اضيا عل  النفقة  ا فورأ  أنو  قود ميكون القوول بواوو  ذلوك علو  املالوك حفظوا للموال 
وذهوا  . بعض الفقهاء عل  أنانها  واز التيمم فيما رذا زيد علي  ة مثن املواء موا يضوّر بو  ذلوك حفظوا للموال

ع  وهووو يكوون لو  وكطوور  قيمتو  مسوتدع  بووأن بعوض الفقهواء علوو  أنانوها بلوةوم شووع بضون امليوت فيمووا رذا بلوع موا
 4....في  حف  املال عن الضياع 

وهووةه القاعوودة انووتدل هبووا :  قاعوودة عوودم اووواز تعضيوول املووال عوون اعنووتفادة واعنوو باح :القاعةةد النانيةةة    
 5.الفقهوواء علوو  رثبووا  موووارد، كحرمووة زخرفووة السووقوف واحليضووان بالووةه ، موون اهووة مووا فيوو  موون تعضيوول املووال

مووون اهوووة أنووو   -حووو  يُعلوووم ر  املوووال والشوووريك -وعووودم انفسووواخ عقوووود املشووواركا  كاملضووواربة بفسووو  املضوووار  
 6ذريعة رىل عامة األضرار وهو تعضيل املال عن الفوائد واألرباح اإلنصاف

                                                           
 . 202: 2ةكرة الفقهاء، ت 1
 .724: 2قدامة، املغين، ربن : ااعر  2
 .294: 6سالك األفهام، ن 3
 .727:  2غين، ابن قدام ، امل 4
 282:  2دارك األحكام ،السيد حممد العاملي م 5
 .247: 4ملرداًو ا 6
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اهلل والةين يكنةون الوةه  والفضوة وع ينفقوهنوا ة نوبيل : " وهةه القاعدة أمكن انتفادهتا من قول  تعاىل  
فبشووورهم بعوووةا  ألووويم يووووم حيمووو  عليهوووا ة نوووار اهووونم فتكوووو  هبوووا ابووواههم وانووووهبم و هوووورهم هوووةا موووا كنوووة  

 1". ألنفسكم فةوقوا ما كنتم تكنةون

 2وقود عوإ بعوض الفقهواء: قاعودة عودم اوواز تضوييع املوال ة غوري األغوراض الصوحيحة :القاعدة النالنةة     
، والقاعدة نفس القاعدة السابقة مع اخوت ف، وهوو أن تلوك السوابقة أعوم عن ذلك بتضييع املال من غري فائدة
ما رذا مل يستفد من املال أص ، وما رذا انتفيد من  ولكن  كان بشوكل غوري : من هةه، رذ تلك تشمل املوردين 

 .صحيح، بينما هةه الطانية يكون موضوعها املورد الطاين فقط، أً اإلنتفادة غري الصحيحة من املال

 .ضرورة تدبري املعام   املوااهة للمخاطر وتضوير هةا التدبري :المحور النان 

 : وفيما يلي نةكر عدة نقاط تتكفل وموعها تبين هةا احملور ورثبات     

 : يريد اإلسالم سعة المعيشة : النقطة األولى
الةً ع يتع  يقال قد أرغد الرغد الكطري : "، قال أبوعبيدة"فكلوا منها حيث شةتم رغدا: "قال تعاىل

ف ن رذا أصا  عيشا وانعا كطريا وعن الضحاك عن ابن عباس ة قول  وك  منها رغدا حيث شةتما قال 
الرغد نعة املعيشة أخرا  الضًإ وأخرج من طريع السدً عن راال  قال الرغد ا نئ ومن طريع واهد قال 

 3"الرغد الةً ع حسا  في 

 :د اإلسالم منا استصالح المعيشةيري: النقطة النانية
من دون تشريع أحكام " املضلوبية لسعة املعيشة"ليس من الصحيح تصور أن الةً تبناه اإلن م هو ورد     

هتدف رىل ر اد هةه السعة، فض   من أن نتصور أن  كان ل  تشريع أحكام هتدف رىل ر اد الضيع ة معيشة 
 .ع مبدء مضلوبية نعة العيش ة اإلن م املشاررلي  حس  اآليةاإلنسان، فان هةين ع يتنانبان م

مسعوووت : واحلقيقوووة أن اعنووو م طلووو  منوووا السوووعي للمعيشوووة والتونوووع فيهوووا وانتصووو حها، قوووال أبوووو الووودرداء  
 4"رن من عقل الرال انتص ح معيشت : " يقول  -صل  اهلل علي  ونلم  -رنول اهلل 

 :ح بدون التدبير والتقديرال يمكن االستصال: النقطة النالنة
ليس من املعقول أن نقول رن اإلن م أراد منا  انتص ح املعيشة ولكن ع عوإ انوتخدام التودبري والتقودير   

بوول عاريووا عنهمووا، حيووث رن اعنتصوو ح الووةً حيصوول بوو  توودبري وتقوودير ع يكووون انتصوو حا  أنانووا ، كمووا هووو 
                                                           

 24: توبة ال 1
 220: ، شرح 2كملة البحر الرائع، الشي  حممد بن حسن بن علي الضوًر القادًر احلنفي ت 2
 121:  8ح الباري، ابن حجر ، فت 3
 262: غية الباحث عن زوائد مسند الحارث، الحارث بن أب  أسامةب 4
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حقيقووة اعميووان حوو  يكووون فيوو  خصووال ثوو ث، التفقوو  ة الوودين،  ع يسووتكمل عبوود: "عوون اإلمووام البوواقر. معلوووم
 .وحسن التقدير ة املعيشة، والصإ عل  الرزايا

 :أن لتبادل النقود دوراً مهماً ف  إصالح المعيشة: النقطة الرابعة
رن املعووووام   الووووو هووووي مصوووو  تبووووادل األموووووال والنقووووود تشووووّكل نشوووواطا  حموريووووا  ومهمووووا  ة تكوووووين املعيشووووة 

ع تصووولح املعيشوووة رع "وقووود ورد حوووول الووودينار والووودرهم . ورصووو حها وتونوووعتها حبيوووث لوعهوووا ملوووا قاموووت املعيشوووة
 . 1هبما

 :أن عملية تبادل النقود واألموال بحاجة إلى التقدير والتدبير: النقطة الخامسة
ان املعام   من أهوم موا يقووِّم  رذا قبلنا أن اإلن م ع ير  اص ح املعيشة اع عإ التقدير والتدبري وقبلنا   

احلياة واملعيشة فو  بود مون تبوين لوةوم اعنضو ب مون التودبري والتقودير ة ردارة وحتقيوع عمليوة تبوادل املوال للحفواظ 
 . علي  ومتابعة احلصول عل  الربح من 

 :التحوط ليس إال عملية قائمة على التدبير والتقدير: النقطة السادسة
لوووويس رع ردارة وحتقيووووع عمليووووة تبووووادل املووووال موووون منضلووووع التوووودبري والتقوووودير العق ئيوووون  رن التحوووووط ة واقعوووو 

احلاصوولن ة رطووار التخصوو  والعلووم والت ربووة هبوودف ابتعوواد املسووتطمر موون املخوواطر الووو وااتههووا ر وس أموالوو  
 . وأنعارها

 :نظرية المخاطرة من منظور الشريعة .2
 :نتحدث ة حمورين

قوود بوورز  نظريووا  حووول املخوواطرة موون منظووور الشوورع، : مووا طوورح ة املخوواطرة موون نظريووا  :المحةةور األول
 : وهي ما يلي

   نظرية مشروعية املخاطرة فيما رذا حصلت ة دائرة ااتماع الغرم والغنم، وهةه النظريوة ركوة  علو
لوة ابتنيوت قاعدة من ل  الغنم فعليو  الغورم، فورذا كانوت املعاملوة حبيوث تتضومن غرموا  فقوط فهوي معام

 .  عل  املخاطرة غري املشروعة
  ،نظريووة  مشووروعية املخوواطرة فيمووا رذا مل تكوون منتهيووة اىل املغالبووة، وهووةه النظريووة رّكووة  علوو  القمووار

 .  فرأ  أن كل ااطرة كانت ذا  ماهية قمارية فهي غري مشروعة

                                                           
 161:  8لمصنف، ابن أب  شيبة الكوف ، ا 1
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 النظريوووة رأ  أن  نظريوووة مشوووروعية املخووواطرة فيموووا رذا كانوووت ة رطوووار النشووووء عووون الضووومان، وهوووةه
اروووراج : املخووواطرة الوووو يقبلهوووا الشووورع هوووي موووا كوووان يتوووأطر ويتحووودد ة رطوووار القاعووودتن املعوووروفتن

 .بالضمان وعدم مشروعية ربح ما ع يضمن
   ،نظريوووة مشوووروعية املخووواطرة فيموووا رذا مل تكووون غرريوووة، وهوووةه النظريوووة أشوووهر نظريوووة حوووول املخووواطرة

 :ليوتندرج حتت  اجتاها  ث ثة كما ي

 :أن المعاملة الغررية يتمحور تحققها حول عنصر الجهل: االتجاه األول
، وكوالقراة "الغورر موا يكوون مسوتور العاقبوة: "والةاهبون رلي  كطريون، كشمس الدين السرخسي، حيث قال  
 ، وكوووابن حوووةم"أصووول الغووورر هوووو الوووةً عيووودًر هووول حيصووول أم عك كوووالضري ة ا وووواء والسووومك ة املووواء: "بقولووو 

الغوورر الوو دد بوون : "وكالدنوووقي حيووث قوال ،"مووا عيودًر املشووً  مووا اشو  ، أو البووائع مووا بواع: "الظواهًر فقووال
وكعلووي بون حمموود ، "الغورر اههووول العاقبوة: "، وكوابن تيميوة بقولوو "أمورين أحودمها علوو  الفورض والطوواين علو  خ فوو 

رن الغورر يراوع رىل اجلهول بالعوضون أو رىل : "وكالنائيين، حيث قوال 1"الغرر ما طو  منك علم : "القمي بقول 
اجلهول بصووفاهتما الرااعووة رىل التفوواو  ة املاليووة، للفوورب بوون عودم العلووم بووأن املبيووع حنضووة أو شووعري أو أن احلنضووة 

ح ور قيول وقوال ابون  2"متصفة بكةا أو كةا وبن عدم العلم بأن احلنضة الكةائية بأً مقدار تش   ة السووب
  4".معىن الغرر هو اجلهل بالعوضن أو أحدمها: "وكالب نوردً قال 3الةً تنضًو عن الشخ  عاقبت ،

 :أن المعاملة الغررية يحققها عنصر الجهل المقرون بالخوف: االتجاه النان 
، حيث قوال غلبهموا الغورر هوو موا توردد بون شويةن ا: "وهةه اعجتاه ذه  رلي  وموعة من الفقهاء كاألننًو

وقوود وقوع هوةا اعجتواه لوود   5" وقيول الو دد بون اووانبن األغلو  منهموا أخوفهموا: "وقوال ربون ح وور، "اخوفهموا
 . بعض اإلمامية موقع القبول

وفوورب  ،"أنوو  عموول مووا ع يوولمن معوو  موون الضوورر: "وقوود ورد عوون اإلمووام علووي بوون أ  طالوو  حووول الغوورر قولوو   
فاعجتاهووان بعوود اشوو اكهما ة ال كيووة علوو  عنصوور اجلهوول،  تلفووان ة أن  هووةا اعجتوواه مووع اعجتوواه األول واضووح،

األول أعووم موون الطوواين، حيووث رن الغوورر حسوو  الطوواين، ع يتحقووع رع فيمووا رذا كووان اجلهوول مقرونووا  بواووود حالووة 
اروووف، حيووث عنوووان عوودم األموون موون الضوورر يسووتخدم فيمووا رذا واوود  هووةه احلالووة ة نفووس شووخ  ّمووا  فووان 

                                                           
 .274: اامع ار ف والوفاب، علي بن حممد القمي  1
 .222:  2نية الضال ، تقرير حبث النائيين، م  2
 .222:  8خي  احلبري، ابن ح ر ، تل  3
 .278: 4الب نوردً ، قواعد الفقهية، ال  4
 262 – 222ص  - 8ج  -ابن ح ر  -ي  احلبري خت 5
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س األموون أو عدموو  موطنوو  الوونفس، واملطووال العوورة الووةً يفهموو  الكوول هووو مووا رذا أراد رنسووان أن يعووإ موون رحسووا
طريع غري  من، فيحس باروف من  عل  نفس ، بينما وهولية العاقبة ليست كوةلك، وعليو  فهنواك فورب بون أن 

 .نفسر املعاملة الغررية  باألول أم نفسرها بالطاين

 :المعاملة الغررية تتحقق بتوفر عنصر الجهل الموجب للخدعةأن : االتجاه النالث
هو موا كوان لو   واهر يغور املشوً  وبواطن : "وهةا اعجتاه قد برز عل  لسان ربن اثري ة النهاية فيما رذا قال 
 ." وهول

موون قبوول أحوود ( أو مووا يقوو   موون اردعووة)وهووةا اعجتوواه يتضوومن اععتقوواد بتوقووف الغوورر علوو  وقوووع اردعووة 
ع  -أً غالبوا   –املتعاملن بالنسبة رىل اآلخور، ومون هوةا املنضلوع  تلوف عون اعجتواهن السوابقن ة أنو  مبودئيا  

يتحقوووع الغووورر حسووو  هوووةا اعجتووواه ة معاملوووة رع ألحووود املتعووواملن ع لكليهموووا، حيوووث رن الوووةً يكوووون الفووورض 
 ف مووا  ووًر علوو  أنوواس اعجتوواهن السووابقن، الغالو  هووو أن كووان أحوود املتعوواملن خادعووا  واآلخوور اوودوعا ،  وو

فرنوو  كمووا ميكوون أن تكووون املعاملووة مسووتورة عاقبتهووا ألحوودمها ميكوون أن تكووون مسووتورة لكليهمووا أو كمووا ميكوون أن 
 .حتصل ألحدمها اههولية املستتبعة للخوف ميكن أن حتصل لكليهما هةه اههولية

 العقالئية  يمكن تسميتها بمشروعية المخاطرةالنظرية المختارة، وه  ما : المحور النان 
وهةا الرأً يندرج حتت عنوان النظرية الرابعة الو تركوة علو  كوون مشوروعية املخواطرة متوقفوة علو  عودم كوهنوا 

 .غررية ولكن  تلف عن اعجتاها  الكامنة حتتها، نعم يق   من اعجتاه األول

وموو  رىل العووورف العق ئوووي، والعووورف ع يقووووم بوووةلك رع ة وخ صووة الووورأً هوووو أن الغووورر موكوووول تعيووون مفه  
رطووار ذهنياتوو  الووو تتكووّون وتتفّعوول بالتتووأثر بوووالواقع املصوولحي املعوواملي ة كوول عصوور، والع قووا  املسوويضرة علووو  

أما اجلهل مب رده أو مع ااتماع  مع اروف فهو غري قادر عل  أن يعكوس ويراعوي . اهتمع ة وال املعام  
ملفهوووم احليووًو الووةً ينضلووع العوورف منوو  ة تضبيووع مفهوووم الغوورر، املفهوووم الووةً ينبووين علوو  قبووول اجلهوول ذلووك ا

مبدئيا  غري أن العرف ينظر كي بر  هل للمعاملة املتضمنة لشيء من اجلهل، أداء انوتطماًر وانو باحي بصوورة 
في  رشكاع  من اهة أن اإلقدام مبطول هوةه  معقولة ، ف  ير  حينةة كوهنا غررا  أما رذا مل  د  ا مطل ذلك فري 

املعاملة يكون رقداما  عل  أمر يتمتوع بوصوفن كونو  مسوتورا العاقبوة وكونو  عودميا  مون اهوة تووفر الوداعي العق ئوي 
 .مع 

  :تحوط من منظور الشرعنظرية ال .1
 : عبارة عن اتخاذ عملية لتبادل المال تتوفر فيها العناصر التاليةالتحوط المطلوب للشرع 
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  عنوو ، " آكوول رأس املووالت"أوخضوور " فوووا  الووربح املتوقووع"أن هتوودف العمليووة رىل دفووع أو تقليوول خضوور
  .املال: أً

   تدبري عقلي متضورحاص ٌ علی أناس : عصريا  ، أً أن يكون اإلطار الكلي للعملية عق ئيا. 
  هوّدد  كيوان املوال أو املخاطر األنانية الو التحوطية مكان العملية حتّلها أن تكون املخاطر الو

 .مخاطرةحاصلة ة رطار تبيّن العق ء للعملية التبادل، اعن باح ب  ة 
  أن ع تكون احللول الو تُتخة، حلوع  ربوية. 

فسووح اهووال اوودا  ملعاجلووة فقهيووة فعالووة للكطووري موون نت -بشوورط أن نووتمكن موون رثباهتووا –يبوودو أن هووةه النظريووة 
 .القضايا الو حياَول ة العامل اعقتصادً املعاصر حلها عإ العمليا  التحوطية

 :إثبات النظرية
 :مشروعية احللول العرفية العق ئية اع الربوية منهاعنصر مهم وهو النظرية حتتًو عل  

 :نتناول عدة نقاط العنصروإلثبا  هةا    

أن لعنوووان األكوول للمووال بالباطوول تغضيووة مفهوميووة عامووة تسووتوع  ولووة عظيمووة موون عنوواوين : النقطةةة األولةةى
 ......احملرما  املعاملية األخر ، مطل الغرر والغص  واريانة و السرقة والقمار و

ن هنوواك حبطووا  حوول هووةه التغضيووة، رغووم أن ألكول املووال بالباطوول تغضيوة مفهوميووة عامووة، غوري أ : النقطةة النانيةةة
التغضيوة "أم هوي " التغضيوة احلاصولة مبعونوة األدلوة" وهي هةا السلال هل التغضية الوو لعنووان اعكول بالباطول هوي 

ك واملقصود من التغضية احلاصلة مبعونة األدلة هي كون اندراج املصاديع حتت عنوان أكول املوال بالباطول "املستقلة
وع توووأكلوا أمووووالكم : اآليوووة الشوووريفة: غوووري دليووول حرموووة األكووول بالباطووول  أً)شووورعية أخووور  حاصووو   مبعونوووة أدلوووة 

يودل علو  ...( الغورر والغصو  واريانوة و)مبعىن أن كل دليل ورد حول عنوان من هةه العنواوين ( بينكم بالباطل
لوة ملوا تطبوت مصوداقية حرمت  وبالتوا  يدراو  كمصوداب ة دائورة مصواديع األكول بالباطول، حبيوث لوو ع هوةه األد

هةه املصاديع لعنوان األكل بالباطل، وهةا يعين أن احلرمة تطبت هبةه األدلوة وأموا اآليوة فكأهّنوا اائوت ألن تودل 
عل  أن املوارد الو ثبت ة الشورع كونو  حراموا  يكوون أكول املوال بو  اكو   بالباطول، وبتعبوري  خور تودل اآليوة علو  

اطل بالبض ن الشرعي، والبض ن الشرعي ع يتكفل بيانو  هوةه اآليوة بول تودل لةوم الت ن  عن أكل الةً هو ب
علي  تلك األدلة األخر ، وبتعبري ثالث يكوون املوضووع للحكوم باحلرموة ة اآليوة هوو الباطول بوالبض ن الشورعي، 

( اآليوة: أً)دليلو   بينما املقصود من التغضية املستقلة هي كون التغضية ثابتة لعنوان اعكل بالباطل بودون اعتمواد
عل  تلك األدلة الواردة ة العناوين األخر ، فاآلية نفسها هي الو تطبت احلرمة لكل املصاديع املندراوة حتتهوا، 

 . وواود أدلة أخر  عل  حرمة هةه املصاديع تعّد أدلة رضافية عليها
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) ل علوو  أنوواس هووةه املوووارد وبتعبووري  خوور ان العوورف حسوو  املنضووع الووةً لوو  ة املعاملووة يوور  أن أكوول املووا  
أكو   للموال بالباطول، رغوم ارتكوا  بعوض األشوخاص  وا  فصوحيح أن هنواك ( املندراة حتت املوضوع ة اآليوة 

نصوصوا  توودل علوو  حرمووة هوةه املوووارد، ولكوون املفووروض أنو  حوو  لووو مل تكوون هنواك هووةه النصوووص، لكانووت هووةه 
دائوورة عنوووان اعكوول بالباطوول ولوويس ذلووك مبعووىن أن العوورف هووو املوووارد حمرمووة بوودليل كووون العوورف يراهووا داخلووة ة 

الةً حيرمها بل املقصود أن الشرع اعل عنوان اعكل بالباطل العرة موضوعا حلكمو  باحلرموة، فاحلواكم هوو اهلل 
نووبحان ، فحينةووة تكووون النصوووص اراصووة الووواردة ة املصوواديع هادفووة رىل ررشوواد النوواس رىل هووةه املصوواديع الووو 

النصوووص املعينووة "عبها عنوووان األكوول بالباطوول بصووورة طبيعيووة، وموون هنووا ميكوون أن نسوومي هووةه النصوووص بووو يسووتو 
 . ، ولكنها ع تأنس شيةا  زائدا  عل  مضموهنا"لآلية وامللكدة  ا واملنتهية رىل شفافية مضموهنا

بوووواط  رذا كووووان  رن أكوووول املووووال ر ووووا يكووووون: "ويبووودو ذهووووا  الووووبعض موووون الفقهوووواء رىل األول، يقووووول أحوووودهم
، وقود نواقش ذلوك الكطوري مون الفقهواء يقوول 1"باألنبا  الو علوم بض هنوا ة الشوريعة ، كالقموار والغوةو و ومهوا

ع يراد من  الباطل شرعا ، للةوم الدور ، فتأمل ، وألن رثبا  الوبض ن شورعا ر وا يتحقوع هبوةه اآليوة ة : "املراغي
باطول شوورعا مووع أن الووبض ن لويس لوو  حقيقووة شوورعية اةموا حوو  حيموول عليهووا غوري املسووتطىن ، فكيووف يعقوول ررادة ال

ان املراد بالباطل والت ارة ونائر العنواوين املوأخوذة ة الكرميوة هوو العنواوين العرفيوة ، : "اللف  ك ويقول فقي   خر
 2"ع ما هو باطل حبكم الشرع ، أو جتارة صحيحة حبكم 

ة بوول ت توو  عليوو  نتووائ  مهمووة جتوواهن ع يبقوو  بوو  أثوور ونتي ووة فقهيووأن اعخووت ف بوون اع :النقطةةة النالنةةة
 :، وفيما يلي ذكر لنتي تنادا  

: رمكانيووة التمسووك باآليووة للموووارد املشووكوك فيهووا حسوو  اعجتوواه القائوول بالتغضيووة املسووتقلة  :النتيجةةة األولةةى
لكوووان ( للمصووواديع تغضيوووة مسوووتقلةاألمووور الوووةً  عووول تغضيتووو  )رنووو  لوووو اعووول املوضووووع ة األيوووة الباطووول العووورة 

باإلمكان حينةة أن يتمسك هبا للموارد الو نشك فی حكمها فنحكم بصحتها فيما وادناها مل ينضبوع عليهوا 
وبض هنووووا فيمووووا رذا ( وطبعوووا فيمووووا رذا مل يوووورد ة الشووورع دليوووول خووواص علووووی حرمتووو )عنووووان األكوووول بالباطووول عرفووووا 

 3" لو أريد من  الباطل شرعا ف  وا  للتمسك ب : "يقول املراغي. لوادناها ينضبع عليها عنوان اإلكل بالباط

والو تبتوين علو  اعول املوضووع ة اآليوة، )أن التغضية املستقلة : رُتع التغضية املستقلة باملرونة :النتيجة النانية
صوداقية أنو  حسو  هوةه واملقصوود مون املرونوة امل. تتمتع مبرونتن، مرونة مصداقية ومرونوة مفهوميوة( الباطل العرة

التغضيووة ميكوون فووتح البووا  أمووام موووارد غووري منصوووص عليهووا للوودخول ة دائوورة مصوواديع األكوول بالباطوول العوورة، 
 وو ف التغضيووة املعتموودة علووی األدلووة فرهنووا صوولبة، مبعنووی أنوو  ع يتونووع علووی أنانووها ة دائوورة مصوواديع األكوول 

                                                           
 .728:  2صباح الفقاهة، م 1
 . 88:  2كان  احملرمة، امل 2
 .242:  2عناوين الفقهية، ال 3



 

12 
 

 

ع يضاف حتتها شيء، بول مصواديقها هوي فقوط تلوك الوو  بالباطل فهي تغضية ع يقل من مصاديقها شیء كما
واملقصوود مون املرونوة املفهوميوة أن مفهووم األلول بالباطول مبوا أنو  مل يكون حقيقوة شورعية ومل . ورد  نصوص فيها

ي ح  ة اآلية هبوةا العنووان، بول لووح  موضووعا ة اآليوة بعنووان مفهووم عورة، فو  بود مون الراووع الوی العورف 
اه العوورف أكوو  بالباطوول فهووو حموورم ومبووا أن نظوورة العوورف ة ذلووك ليسووت نظوورة عشوووائية واافووة وفاقوودة فكوول مووا يوور 

جلوووهر فكووًر عقوو ين بوول علووی العكووس موون ذلووك تكووون نظوورة منتظمووة علووی أنوواس الع قووا  املعامليووة واملهتمووة 
قوا  ة الظوروف املختلفوة فهوي بتعبية ومتابعة املصاحل واملنافع اعقتصادية، فهوي نظورة راصودة دائموة لضبيعوة الع 

من منضلع هةا الرصد رمبا يری معاملة ّما أهنا ليسوت مون مصواديع األكول بالباطول ورن كانوت  وا شوبيهة ونظورية 
نوابقا كانوت موون مصواديق   ذلووك مون اهووة أن الوةً يهووم العورف هووو أن كانوت املعاملووة ذا  عناصور مصوولحية 

مطوول هووةه العناصوور املصوولحية قوود تتوووفر ة املعووام   احلديطووة بوودليل مغوورية لضبيعتوو  عوون الضبيعووة الووو لشووبيهتها و 
 .حدوث الظروف املتضورة املست دة

الشووان : أن هووةه العنوواوين ة نسووتبها مووع عنوووان األكوول باملووال بالباطوول تتمتووع بشووأنن، ومهووا :النقطةةة الرابعةةة
، أما الشأن املصداقي فهو يعين أن هةه العنا وين تعوّد كمصواديع لعنووان األكول للموال املصداقي والشأن املعياًر

بالباطل، مبعىن أن املعاملة الغررية موط   مصوداب ألكول للموال بالباطول، أو بيوع املغصوو  أكول للموال بالباطول أو 
املعام   ذا  العناوين األخر ، وأما الشوأن املعيواًر فهوو يعوين أن هوةه العنواوين رطول كمعوايري عنود العورف ة 

اعتبوواره الووبض ن  ووا، مبعووىن أنوو  عنوود مووا يوور  معاملووة ّمووا باطلووة : ةً لوو  رىل بعووض املعووام    أًالنظوور السوول  الوو
 .....يراها كةلك من منضلع كوهنا غررية أو كوهنا  لما  أو 

وعلي  فاملرونة الو نسبناها رىل عنوان اعكل بالباطل يتم ة الواقع ة هوةه العنواوين ومون   ة عنووان األكول 
 : ومن وموع ما ذكرنا يت ل  ما يلي   .بالباطل

 . رن هةه املفاهيم ليست  ا حقيقة مستقلة عن نظر العرف بل تكون  خةة مفهومها من العرف

رن العووورف لووويس صوووانعا  ملفووواهيم هوووةه العنووواوين بعيووودا  ومعوووةوع  عووون رصووود واقوووع الع قوووا  املعامليوووة الوووو تتوووأثر 
 ةبالظروف اعقتصادية املختلفة اعاتماعي

أن العوورف مبووا أن صوونع  وتنظيموو   ووةه املفوواهيم ينضلووع موون رصووده للواقووع اعاتموواعي واعقتصووادً املتضووور ة 
بوصوف الت ديديوة وليسوت متصوفة باحلالوة  –الو تنتظم فيهوا هوةه املفواهيم  -اهتمعا ، تتسم نظرت  اإلطارية 

 .الت مدية

أن العورف مون منضلوع وقوعو  مراعووا  لتعيون وحتديود مفهووم األكول بالباطوول ة اآليوة، ع يكوون كوةلك مراعووا  
أيضووا  لتعيووون وحتديوود مفووواهيم العنوواوين الوووو تعووّد كمعوووايري بيووود العوورف ة حكمووو  بكووون معاملوووة مووا أكووو   للموووال 

راووع ة تعيوون وحتديوود مفهوووم األكوول، بالباطوول مطوول مفهوووم الغوورر  ذلووك أنوو  كيووف يعقوول أن يكووون العوورف هووو امل
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! وموع ذلووك مل يكوون هووو املراووع ة املعووايري الووو ينضلووع منهووا اىل تضبيووع عنوووان األكوول بالباطوول، ألوويس ذلووك لغوووك
اللهم رع أن يقال رن للعرف معايري أخر  غري هةه املفواهيم أموا هوةه املفواهيم فهوي شورعية ة نشووئها وتكّوهنوا، 

موون املعلووم أن هووةه املفواهيم ملووا : اووع فيهوا رىل الشورع، ولكوون ذلوك غووري مقبوول  ألنو  أوعفعليو  فو  بوود مون أن ير 
ليسوت مبعووةل عون مقولووة أكول املووال بالباطول، بوول هووي ملتصوقة هبووا ، فو  ميكوون أن نعتوإ العوورف مبعوةل عوون النظوور 

شووورع  وووةه العنووواوين انووو  لووويس هنووواك دليووول علووو  رعضووواء ال: رليهوووا ة حكمووو  بوووالبض ن لوووبعض املعوووام  ، وثانيوووا  
 .مفاهيم اديدة وحقائع شرعية

رذا كوووان للعووورف نظووورة رطاريوووة مرنوووة ة تنظووويم وتكووووين هوووةه املفووواهيم مووون منضلوووع نظوووره اىل الواقوووع املصووولحي 
للمعام  ، ف  بد عل  الفقهاء الت ن  ة تعريف هةه العناوين من ال كية عل  أناس حتليل التضبيقوا  الوو  

ن املاضي ة انتعمال هةه العناوين، مطل تعريف الغرر مط   بأن  هو الوةً موا كوان وهووع  كانت للعرف ة الةم
عاقبت  وأمطال هوة التعريوف، بول  الو زم التودقيع ة مظوان وموعوة التضبيقوا  الوو كانوت للعورف ة القود  والوو 

 .هةه العناوينل  ة اجلديد  ةه العناوين ح  يراعو بةلك مراعية العرف ة حتديد معاين 

قسووم عبووارة عوون : أن العنوواوين املعامليووة الووو وّاوو  الشوورع رليهووا حكووم احلرمووة علووی قسوومن: النقطةةة الخامسةةة
هي مندراة حتت عنوان األكول للموال بالباطول، وهوي الوو حتودثنا ...(  مطل الغرر و الغص  واريانة و)عناوين 

 . عنها رىل اآلن

الباطوول أكلوو  "شووارع بتحرميوو  حكمووا  تانيسوويا ، وع ع قووة لوو  مبفهوووم والقسووم اآلخوور هووو الووةً يكووون حكووم ال
وع توأكلوا أمووالكم بيونكم "، مبعىن أن  لو ع مل يكن هةا احلكم، ملا يستفاد أً حرمة ل  من اآلية الشريفة "عرفا  

شورعا  ويسوتفاد  حيث رن العرف ع ير  األكل ب  باط   ، وذلك عنوان الربوا، فانو  اكول املوال بو  باطول" بالباطل
 .     ذلك من النصوص الواردة ة حرمة الربا

 :استنتاج
بالنظر رىل ما قلناه يتبن أن الكطري مون املعوام   احلديطوة خاليوة عون اإلشوكال الفقهوي شوريضة عودم رنضبواب 

ببض هنوا علو  عنوان أكل املال بالباطول وعنووان املعاملوة الربويوة عليهوا  وعليو  فموا للكطوري مون الفقهواء مون القوول 
 .ف  ميكن قبول  حس  املنضع الةً شرحناه... أناس كوهنا غررية أو قمارية أو

نتفسووح اهووال اوودا  ملعاجلووة فقهيووة فعالووة للكطووري موون  -بشوورط أن نووتمكن موون رثباهتووا –يبوودو أن هووةه النظريووة 
 .عاصر حلها عإ العمليا  التحوطيةالقضايا الو حياَول ة العامل اعقتصادً امل
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 التعريف والحكم: عقود التحوط
يتحوووط  ،ن املخوواطرعووتسووتغل للتحوووط وهووي عنوووان املشووتقا  املاليووة يضلووع عليهووا هنوواك ولووة موون العقووود   

اوواطر عوون عضووها باوواطر تةبووة  أنووعار الصوورف وبعوون بعضووها باوواطر تةبووة  القيمووة السوووقية و عوون بعضووها ب
، وفيموا يلوي عورض أكطر مون ووال مون اهواع  الط ثوةة تةبة  أنعار الفائدة، ومن بينها ما يستغل للتحوط 

 : جلملة من هةه العقود ، وبيان حكمهاحتليلي 
 ( (optionعقود الخيارات

 : التعريف
األوراب املاليوة بسوعر  عقد اريار عقد يتم بن طرفن، يكوون حمول العقود حوع الشوراء أو البيوع لعودد معون مون

 .حمدد وخ ل ف ة معينة

عقود اريارا  ميكن تنويعها من عدة زوايا رىل أنواع، وأهم تنويع بالنسبة رليو  تنويعهوا مون زاويوة موا يتعلوع بو  
 : رىل خيار الشراء وخيار البيع، ورليك تعريف كل منهما –والةً هو حمل العقد ة هةه العقود  –احلع 

 ( :Calloption)خيار الشراء 
وهو عقد يتم بن طرفن أحودمها البوائع واآلخور املشوً  ويكوون حمول العقود هوو حوع الشوراء، ويشوً         

ولوويس عزمووا )املشووً  هووةا احلووع ة قبووال الووطمن الووةً يدفعوو ، فيمتلكوو  ويكووون متمكنووا  مبوابوو  موون أن يشووً  
ر متوافووع عليوو  خوو ل فوو ة متوافووع علوو  عووددا  معينووا  موون أوراب ماليووة بسووع( عليوو ، كمووا هووو مقتضوو  كونوو  خياريووا  

حتديدها، وهي ث ثة أشهر غالبا ، مبا أن  مل يقوم هبوةا الشوراء، فوالطمن الوةً دفعو ، ع يسو ّد  حيوث رنو  ة قبوال 
ما وقع ل  من اعمت ك للحع، غري أن البائع ملةم بالبيع فيما رذا أراد صواح  احلوع اعنوتفادة مون حقو   حيوث 

 .الشراء رن  قبض مثن خيار

 (:Putoption)خيار البيع 
وهو عقد بن طرفن أحودمها البوائع واآلخور املشوً  ويكوون حمول العقود هوو حوع البيوع، ويشوً  املشوً      

ولويس عزموا  عليو ، كموا هوو )هةا احلع ة قبال الطمن الةً يدفع ، فيمتلك  ويكون متمكنوا  مبوابو  مون أن يبيوع 
عينوا  مون األوراب املاليوة بسوعرمتوافع عليو  خو ل فو ة متوافوع علو  حتديودها، مبوا أنو  عوددا  م( مقتض  كون  خياريوا  

لووو يقووم هبووةا البيووع، فووالطمن الووةً دفعوو  ع يسوو ّد، حيووث رنوو  ة قبووال مووا وقووع لوو  موون اعمووت ك للحووع، غووري أن 
 .  يار البيعالبائع ملةم بالشراء فيما رذا أراد صاح  احلع اعنتفادة من حق ، حيث رن  قبض مثن خ

 .وهةا اريار قد يسم   يار الدفع أوخيار العرض
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  :تقييم عقود الخيارات فقهياً 
ث ثوووة رشوووكاع  قابلوووة للضووورح علووو  هوووةه العقوووود رن أمكووون رفعهوووا فهوووو، ورع فكانوووت النتي وووة عووودم  نوااووو 

 :مشروعية هةه العقود، وهي ما يلي

 :مصاديع بيع ما ع ميلكرشكال كون عقود اريارا  من : اإلشكال األول
 :يتوضح هةا اعشكال بةكر مقدمتن  

ان األوراب املاليووة ة السوووب والبورصووة يكووون بضبيعتهووا وواقعهووا حبيووث عنوود مووا تووتم عقووود اريووارا   :األولةةى
عليهووا تووتم علوو  أنوواس توقووع احلصووول عليهووا اعتمووادا علوو  رمكانيووة هووةا احلصووول عنوود عمليووة تنفيووةها ع أكطوور، 

 .ن مصاديع بيع ما  ع ميلكومطل  م

 . أن بيع ما ع ميلك مما قد هني عن ، وأن  باطل :النانية

و ووا  عوون ذلووك بووأن هووةا اإلشووكال ينشووأ موون عوودم اعنتبوواه رىل حقيقووة وهووي أنوو  ع يكووون املعقووود عليوو  ة 
احلوع مواوود حون رقودامهما عقود اريارا  األوراب املالية، بل املعقود علي  هو حوع اريوار للبيوع والشوراء، وهوةا 

علوو  عقوود اريووار، أمووا البيووع أو الشووراء الووةين يتعلووع هبمووا احلووع، فهمووا ع يتحققووان اآلن، وع قوورار علوو  حتققهمووا 
للضرفن اآلن، بل ع قرار للضورفن علو  ر ادمهوا ة املسوتقبل بشوكل قضعوي  وببيوان  خور لويس هنواك بيوع وشوراء 

د اآلن عقود اريوار  أً العقود الوةً يسوب  اموت ك حوع البيوع أوالشوراء، أموا لألنهم فعو  ، ر وا الوةً هوو مواوو 
أنوو  حوو  ة تلووك الفوو ة : يكووون وقووت القيووام هبمووا املسووتقبل الووةً رطلوو  وحتوودده فوو ة عّيناهووا، وثانيووا  : هووةان فووأوع  

ة عقود اريوار  اعنتقبالية ع يتحققان بشوكل حتموي بول حتققهموا منووط بقورار ذلوك الضورف الوةً يعوّد مشو يا  
فلو أراد رعمال حق  فتحقع تلك املعاملة نواء كانت معاملوة يكوون هوةا املشوً  فيهوا مشو يا  أو كانوت معاملوة 
يكوووون هوووو فيهوووا بائعوووا ، وطبيعوووي أن هوووةه املعاملوووة عنووود موووا تتحقوووع ة املسوووتقبل تعقووود علووو  أوراب ماليوووة معينوووة 

 .ومواودة

 :بالنسبة رىل احلع ة للتحقعحقيقة البيع غري قابل: اإلشكال النان 
 : وهةا اإلشكال متكّون من مقدمتن

كوون التبوادل احلاصول فيو  تبوادع  "أن العنصر األناس الةً لوعه ملا حتّقع البيع هو عنصر  :المقدمة األولى
موا  عمل أن يةيل موا يكوون قائ: مبعىن أن ك   من الضرفن يتحقع من قبل  عم ن" عل  فك رضافة ور اد رضافة

بينو  وبون العوووض الوةً ميلكوو  مون اإلضوافة املالكيووة وعمول ر وواد رضوافة مالكيوة أخوور  بينو  وبوون العووض اآلخوور 
مون اهوة ( احلوةف واإل واد)ور وا يتمحوور البيوع حوول العملون . الةً فوك صواحب  رضوافت  املالكيوة بالنسوبة رليو 

ون أحوود طرفيهووا قائمووا  باملالووك وطرفهووا األخوور قائمووا  أن امللكيووة تعووّد موون املفوواهيم اإلضووافية الووو  ووا طرفووان، يكوو
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بووواململوك  ومعلووووم أن تبوووادل الفوووك واإلضوووافة يتصوووور ويعقووول فيموووا رذا كوووان هنووواك ث ثوووة أشوووياء، مالوووك ومملووووك 
فووالبيع يووأيت كووي يةيوول رضووافة ( والووو هووي قائمووة بينوو  وبوون اململوووك)واإلضووافة املالكيووة الووو تووربط املالووك بوواململوك 

 .ل  رضافة أخر وحيل حم

 : أن بيع احلع ع وال عاتماع هةه الط ثة في ، فألن  ع  لو حال  عن أمرين :المقدمة النانية

نفس اإلضافة، ف  مملوك ة البن، ألن اململوك ارواراي الوةً يتعلوع هوةا احلوع بو   -احلع : أً–رما هو   
قضعووة مون األرض، ع ميكوون عووّد هوةه القضعووة مملوكووة ة ع يعود مملوكووا  حقيقووة، فموط   حووع اإلحيوواء والوةً تعلووع ب

البيع، ألن املفوروض أن الوةً مواوود ع يعودو عون كونو  حقوا ، فواحلع رضوافة حمضوة ع ميكون اعتبوار موا يتعلوع بو  
 . مملوكا ، أو أن  اململوك ف  رضافة ة البن

بينوو  كمملوووك وبوون املالووك، وع وهنوواك رضووافة مالكيوة  -حسوو  الةهنيوة العرفيووة –أن احلووع مملوووك  والجةواب
رن احلوع نفسو  رضوافة كيوف تتعلوع رضوافة برضوافةك  حيوث رن كوون احلوع : وع ووال ألن يقوال. مشكلة ة ذلك

رضافة غري اإلضوافة املالكيوة الوو ة البيوع، فرهنوا تعوين ذلوك اململووك الوةً يربضوك بشويء ربضوا  غوري ملكوي، فهوو 
 .الكنفس  مملوك ع أن  يربط مملوكا  مب

 : بالكالئ بيع الكالئ عقود اريارا  من مصاديع: اإلشكال النالث
واإلشوووكال هوووو أنووو  ة البيوووع والشوووراء الوووةين يرّكوووة الضرفوووان عليهموووا داخووول عقوووود اريوووارا ، يكوووون كووول مووون   
يم مولالن، حيوث ع يوتم حون العقود أً تسول( الوةً يكوون ة رزائهوا: أً)والطمن ( األوراب املالية: أً)املطمن 

 وتسووولم لواحووود منهموووا، بووول مووون املتوقّوووع أن يتّموووا ة املسوووتقبل  فعليووو  فعقوووود اريوووارا  مووون مصووواديع بيوووع الكوووالئ
 .بالكالئ حمرم حس  النهي الوارد ة الرواية النبوية، فهةه العقود باطلة بالكالئ، ومبا أن بيع الكالئ

واملعاملة الو ميكن أن تقوع ة املسوتقبل وهوي تتضومن أن  ع بد أن ع خنلط بن شيةن، عقد اريار : اجلوا 
فالووةً فيوو  لوويس هووو التوووأايل، ( عقوود اريووار: أً)البيووع والشووراء، فوواألول شوويء والطوواين شوويء  خوور، أمووا األول 

ذلك أن الطمن في  يتم دفع  بصورة نقدية وأن املطمن في  عبارة عون احلوع وهوو حيصول املشوً  علو  امت كو  فوور 
هووةا رشووكال  خوور ع صوولة لوو  : ، ورن قيوول رن هووةا احلووع لوويس شوويةا ع موواع  وع متعلقووا  مبووال، فيقووالوقوووع العقوود

مبوا أن هوةا احلوع : برشكالية كون الطمن واملطمن ملالن، هةا خلط بن اإلشكالن فليس من الصوحيح أن يقوال
كموا   –ونو  مواع وع متعلقوا  مبوال بالكوالئ، نعوم رشوكالية عودم ك ليس ماع وع متعلقوا مبوال، فهوو مون بيوع الكوالئ

 . ادير بالدرانة ونيأيت طرح  واجلوا  عن  رنشاء اهلل -قلنا 

بالكوالئ ع يصوح تضبيقو  عليهوا رع  وأما تلك املعاملة الوو يتوقوع وقوعهوا ة املسوتقبل، فعنووان بيوع الكوالئ   
فيها ملالن، ومعلوم أن مطول ذلوك منتوف فيما رذا وقعت هةه املعاملة ة ارارج، ومع ذلك كان الطمن واملطمن 

ة رطوووار رعضووواء احلوووع مووون طووورف  –هنوووا  حيوووث رنووو  مل تقوووع معاملوووة بعووود، بووول الوووةً هوووو مواوووود لووويس رع قووورارا  
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عل  هةه املعاملة، وهو أيضا  ليس قضعيا  مبقتضو  كوون القيوام بو  مون طورف املشوً    -وامت ك  من طرف  خر
 .بالكالئ بما أن الطمن واملطمن فيها ليسا ملالن ف  يصدب علي  بيع الكالئخياريا ، ولو وقعت ة املستقبل ف

 العقود اآلجلة
العقوود اآلاوول هووو العقوود الووةً يتعلووع بشووراء أو بيووع كميووة حمووددة ذا  مواصووفا  حمووددة ة زموون  اوول معوون 

 وع وألمهية العقود اآلالة للعم   نركة عل  هةا الن.ومع نعر يتفع علي  عند رنشاء العقد

 Currency FuturesContracts العقود اآلجلة للعمالت

 :تعريفها
رهنووووا عقووووود يتعاموووول فيهووووا الضرفووووان علوووو  أن يكووووون  مووووا تبووووادل ة مسووووتقبل حموووودد تار وووو  لكميووووة معينووووة موووون 

 .العم  ، مع نعر ّ  حتديده من قبلهما عند توقيع العقد

 :حكمها فقهياً 
للعمو  ، وهوو أهنوا مموا ينضبوع عليو  عنووان بيوع الودين بالودين، وهوو هناك رشكال فقهي عل  العقود اآلالوة 

 .حمرم شرعا ، كما هو معلوم

 :وميكن اعنتخ ص من هةا اإلشكال بالصورة التالية 

  :املعاملةقبل  أن  ليس ذلك من مصاديع بيع عوضن ثبت كوهنما دينن ة مرحلة ما: أوال
منووع عوون بيووع ( ص)بالوودين حموورم، وذلووك ملووا رًو موون أن النوو  أنوو  ع شووك ة أن بيووع الوودين : وتوضوويح ذلووك

الكا   بالكا ، وقد فسر هةا البيع ببيع الدين بالدين، غري ان  ار  البحث هل أن عنوان بيع الودين بالودين، 
  يتحّقع فقط فيما رذا كان العوضان دينا  معا  قبل املعاوضة، أو يصدب أيضا  علو  موا كانوا كوةلك بعود املعاوضوةك

 :وقع ار ف بن الفقهاء مما  هر قوعن
 .1وهو قول الكطري من الفقهاء:  اختصاص  مبا ثبت كون  دينا  قبل البيع :القول األول

رنووا ع نسوولم أنوو  بيووع الوودين بالوودين، بوول رنوو  بيووع : "قووال الفاضوول اآل  مشووريا  رىل مووا يصووبح دينووا  بعوود البيووع  
أن يكووون إلنسووان ديوون ة ذمووة زيوود :   البووايع، ور ووا بيووع الوودين بالوودين هووويصووري املبيووع بعوود وقوووع البيووع دينووا  علوو

 2."بعتك ما  عل  ذمة زيد مبالك عل  ذمة عمرو ويقبل هو: مط  ، وآلخر دين ة ذمة عمرو، فيقول

                                                           
 .427: 2،  كشف الرموز،727: 2، مسالك األفهام، 96: 9ومع الفائدة ،: نظرا 1
 . 427: 2الرموز،  شفك 2
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واحلووع أن انووم بيووع الوودين بالوودين ع يتحقووع رع رذا كووان العوضووان معووا دينووا  قبوول : "وقووال صوواح  املسووالك
ضة ، كما لو باع  الدين الةً ة ذمت  بدين  خر ل  ة ذمت ، وة ذموة ثالوث، أو تبايعوا دينوا ة ذموة غور  املعاو 

 1"ألحدمها بدين ة ذمة  خر غر  لآلخر، و و ذلك

  : وجه هذا القول
عقتضواء البواء كوون الودين نفسو  : "قال صاح  املسالك مستدع إلثبا  هةا القوول: ملكان الباء ( أ

 2. "ملضمون الةً مل يكن ثابتا ة الةمة قبل ذلك ع يعد اعل  عوضا بيع دين بدينعوضا ، وا
بالكووالئ ، رذ  بيووع الوودين بالوودين والكووالئ: انوو  املتبووادر موون قولوو : "قووال احملقووع األردبيلووي: لتبووادرل  (  

 3".يفهم  اهر تقدم الوصف عل  العقد

مبعىن أن عنوان بيع الودين بالودين يصودب أيضوا موع  :صدق  أيضا  عل  ما يصري دينا  بعد البيع: القول النان 
وهووةا القووول مووا قوود يبوودو موون صوواح  احلوودائع . حتقووع الوودين بعوود العقوود، كووأن يتعلووع البيووع مبتوواع ومثوون موولالن

وقود يقوال ة توايو  كونو   4"اّن املشهور رط ب الدين عل  ما يقع تأايل  ة العقود: " واعتإه هو املشهور، قال
 5.ع  وز تأايلهما، ألن  بيع الكالةبالكالئ: أن   مل  وز األكطر رع السلف أو النسيةة، وقالواهو املشهور ب

ومون هنوا  ود ة . أن عنووان الودين يضلوع عرفوا  علو  الودين الوةً يتحقوع بعود العقود أيضوا   :وجةه هةذا القةول
 . يدفع اش   ف ن كةا بالدين، ومقصودهم ب  أن الطمن ة ذمت  ومل: العرف قد يقال

رن هنووواك نقضتووون ينتهوووي اعلتفوووا  رليهموووا بنوووا رىل : وميكووون طرحووو  هوووةا الواووو  ة صوووياغة أخووور  بوووأن نقوووول 
 : ، ومها(وهو صدب بيع الدين بالدين عل  ما يتحقع بعد العقد بعنوان الدين)املقصود 

ة الةموة بوأً أن الركيةة الو انتقر  ة أذهان الفقهاء حول معىن ومفهووم الودين أنو  هوو موا يطبوت  .2
نووب  موون األنووبا ، نووواء كووان هووةا السووب  اعقوو اض أم مووا يقووع ة املعووام   موون اعوول مثوون أو 

 ، ...مطمن ة الةمة أو 

ة السوولم  -والووو هووي موون األدبيووا  املتعلقووة بالوودين –ولووةلك  وود أنوو  كطووريا  مووا يسووتخدمون كلمووة الةمووة   
دائن واملوديون ة السولم والنسوية أو أهنوم اضوافوا كلموة الودين رىل ،  أو  د أهنم انتخدموا كلمة ال....والنسية و

                                                           
 727:  2األفهام،   سالكم 1
 727:  2األفهام،   سالكم 2
 . 96:  9الفائدة،  معو 3
 . 202: 20الناضرة، حلدائعا 4
 . 96:  9الفائدة،  ومع: ظران 5
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السلم، وقالوا بدين السلم، وأكطر من ذلك  د البعض من الفقهاء قود عرفووا الودين مبوا يطبوت ع فقوط بوالقرض، 
 : بل بأنبا  أخر  أيضا ، يقول حيىي بن نعيد احللي ة اجلامع الشرائع

أو بيوووع أو رتووو ف أو انايوووة أو نكووواح أو خلوووع أو نفقوووة زواوووة وبسوووب  موووا ثبوووت ة الةموووة بقووورض : الووودين" 
 1"اناية من يعقل عن 

الودين موال  : "وهةا التعريف ليس للقدماء بل  د املعاصرين أيضا  يعرفونو  هبوةا التعريوف، يقوول أحود الفقهواء
ملودين ، ولآلخور كلي ثابت ة ذمة شخ  آلخر بسب  من األنبا  ، ويقال ملن اشتغلت ذمتو  بو  املوديون وا

الوودائن والغوور  ، ونووبب  رمووا اعقوو اض أو أمووور أخوور اختياريووة ، ك علوو  مبيعووا ة السوولم ، أو مثنووا ة النسوويةة ، أو 
أاوورة ة اإلاووارة ، أو صووداقا ة النكوواح ، أو عوضووا ة ارلووع وغووري ذلووك ، أو قهريووة كمووا ة موووارد الضوومانا  

 2." ونفقة الةواة الدائمة و و ذلك

و د اإلمام أ  حنيفة ير  أن الدين هو عبارة عن كل موال يتعلوع بالةموة، نوواء كوان ناشوةا  مون معاوضوة أو 
رت ف أو قرض، وهةا رن دل عل  شويء، فا وا يودل علو  أن املفهووم الوةً كوان مواوودا  ة األذهوان مون لفظوة 

 . الدين  نةاك هو ذو دائرة وانعة

رن احلوووديث : أحدثتووو  الظووروف املدرنوووية الفقهيوووة احلديطووة، حووو  يقوووال هووةا اعرتكووواز الفقهوووي لوويس شووويةا  . 2
النبووًو حيموول علوو  مووا كووان لوود  العوورف املواووود أنووةاك موون معووىن ، ع علوو  املعووىن الفقهووي للوودين، بوول هووةا املعووىن 

لويس أنو  ( 2: املركوز ة أذهان الفقهاء هو مما قد أخة مما كان مضروحوا  لود  العورف، والودليل علو  ذلوك أموران
أن انوتعمال الودين ة هوةا املعوىن الوانوع لويس ( 2ذلك اتصا  بفقهاء السنة أو الشويعة فقوط، بول يعوم كليهموا، 

واردا  ة مقوام التعريوف للودين فقوط، بوول األهوم مون ذلوك هوو أن الوودين ومشوتقات  انوتعملت ة املعوىن الوانووع ة 
يفيوة ليسوت مدرنووية حو  يظون هبووا أهنوا روت بعيوودة غوري مقوام التعريوف أيضووا ، ومطول هوةه اعنووتعماع  غوري التعر 

 . عن أاواء العرف واتسمت بضابع البحوث املدرنية

 .ورذا ثبت أن  مأخوذ من العرف، فيحمل احلديث عل  هةا املعىن الوانع

وميكن اجلوا  عن هةا الوا  بوأن واوود هوةا اعنوتعمال الوانوع للودين ورن كوان مموا ع نوبيل إلنكواره، غوري 
أنو  ملووا كووان اعنوتعمال أعووم موون احلقيقوة واهوواز، ع يصووح يوول موا  ة احلووديث علوو  هوةا املعووىن الوانووع، ونوويما 

ملوووة، انوووتعماع  وازيوووا  احتموووال اووودً  أن احتموووال كوووون انوووتعما م لووو  ة الوووةً يطبوووت ة الةموووة مووون حووون املعا

                                                           
  282:للشرايع اجلامع   1
 .674: 2حترير الونيلة،    2
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هو وواز يريودون بو  أن الوطمن بقوي ة ذمتو  دينوا بعود البيوع، ولووع ذلوك : "حيث رن ، كما قال صاح  املسالك
 1."لةم مطل  ة احلال، عط قهم في  ذلك

  :ميكن ر از العقد ة قال  الصلح: وثانياً 
يوع الوودين بالوودين اتصوا  بووالبيع أو يعووّم أكطور موون البيووع، عوون ب( ص)وقوع البحووث ة أنو  هوول يكووون هنوي النوو  

فيشمل كل معاوضة دين بدين، مموا بورز فيو  قووعن، وقبول أن نتنواول القوولن ع بوأس باإلشوارة رىل أمطلوة ملعاوضوة 
وهوو أن كوان لكول موون املتعاقودين ديون علو  شووخ  :  ريقوواع عقود الشوركة علو  الووديون( 2الودين بالودين، وهوي 

د الشركة عل  أن يكون كل من الدينن بينهما، فهو حقيقت  عبارة عن رليك كول منهموا حصوة مموا لو  فأوقعا عق
وهووو أن كووان : ريقوواع الصوولح علوو  الووديون( 2. ة ذمووة مدينوو  لآلخوور بوورزاء رليكوو  لوو  حصووة ممووا لوو  ة ذمووة مدينوو 

يقوواع ا بووة املعوضووة علوو  ر( 2. لكوول موون الشخصوون ديوون علوو  ذمووة اآلخوور، فأوقعووا الصوولح علوو  الوودين بالوودين
وهووو أن يكووون الواهوو  وهوو  مووا لوو  ديوون علوو  اآلخوور رىل شووخ  ة قبووال أن يكووون لوو  الوودين الووةً : الووديون

 . لةلك الشخ  عل  مدين 

 :فهما القوعنوأما 

 .وواه  تركية الرواية عل  البيع والتعميم حبااة اىل الدليل: أن متعلع النهي البيع :القول األول

املنصورف منو  هوو النهوي عون : "وهةا قول السيد احملقوع اروويي، قوال ة واهو : أن متعلق  أعم: الطاينالقول 
 2."املعاوضة بالدين مضلقا  ومن غري اختصاص بعنوان البيع

روام )  انتشهد مبا ورد ة ولة من النصوص من النهي عن قسمة الدين، وهو أن  عل أحود الودين رامو   
للوووارث ( رووام موا ة ذموة املودين الطواين)ألحود الورثوة ة قبووال أن كوان روام الودين اآلخور ( األول موا ة ذموة املودين

 3.اآلخر، واعتإه تأكيدا  عل  املنع عن تعويض الدين بالدين ومبادلت  مبطل  حتت أً عنوان من العناوين كان

 بوود أن يووتّم لوود  العوورف، ومطوول ينوواقش ة ك موو  بووأن انصووراف لفظووة  ووا معووىن رىل معووىن أونووع موون معنوواه، ع
 :هةا ع يتم رع رذا كان ة البن أحد األمور األربعة

رمووا أن كووان انووتعمال اللفظووة ة املعووىن الوانووع شووائعا ، حبيووث غلوو  هووةا اعنووتعمال علوو  انووتعمال  ة  ( أ
لو  معوىن   ذلك املعوىن األصولي الوةً كوان لو ، ومعلووم انتفواء ذلوك ة املقوام  حيوث رن البيوع رذا قبلنوا أن

                                                           
 727:  2األفهام،   مسالك  1
 . 272: املضاربة،األول كتا   2
 . 272: املضاربة،األول كتا   3
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عنوود النوواس، فكيوف نعتووإ أن النهووي ( ص) تلوف عوون معووىن غوريه، وكووان هووةا املعوىن قائمووا  ة عهوود النو 
 ! عن  بيع الدين بالدين، هني عن كل معاوضة دين بدينك

ورما أن كان انتعمال  ة املعىن الوانع مما دلت علي  قرينة مواودة ة الكو م، وهوةا أيضوا  منتوف  (  
 .ة املقام

مووا أن كووان املوضوووع واحلكووم ة الكوو م حبيووث تكّونووت وانتظمووت بينهمووا منانووبا  دلووت علوو  ور  ( ث
أن لفظة املوضوع، مل يقصود هبوا معنواه األصولي، بول قصود هبوا معوىن هوو أونوع مون معنواه، ومعلووم 
أن هةه املنانوبا  ع يقوال هبوا رع فيموا رذا كانوت  واهرة ينتقول النواس رليهوا بسورعة ويتونوعون ة 

 .املوضوع بسرعة، معلوم أن دعو  واود مطل هةه املنانبا  ة املقام صعبةمعىن 
الوةً كوان : أً)وهوةا ميكون ردرااو  ة املوورد الطواين : كون احلكوم ة الون  ملحوقوا  بعلوة معمِّموة ( ج

ولكون بودليل أمهيتو  وقضعيتو  أفردنواه، وعلو  أً حوال  لوو ( الن  في  ذا قرينوة تودل علو  التعمويم
 .عن مطل هةه العلة، أيضا  ( الن  الناهي عن بيع الكا  بالكا : ًأ)ما  ن في  

 .وهكةا نصل ة النهاية رىل أن  ع طريع رىل رثبا  تعميم احلكم من البيع رىل غريه ( ح

 : هناك طريع  خر للمنع عن التعميم، وهو متكون من نقضتن

أن احلووديث :  توضويح . وواع ع احلوديثاملسوتند الصوحيح حلرمووة بيوع الودين بالودين هووو اع: النقضوة األوىل  
أهوول احلووديث : "وقووال اإلمووام الشوافعي  2"لويس ة هووةا حووديث يصوح : " قووال 1.نقول تضووعيف  عوون اإلموام أيوود

ع : "ومشوكلة احلووديث هوي أنو  تفوّرد بوو  مونو  بون عبيودة وقووال اإلموام أيود بون حنبوول 3".يوهنوون هوةا احلوديث
بكوون مونو  بون " التقريو  " وقود اوةم احلواف  ة  4" حتل عندً الرواية عن  وع أعورف هوةا احلوديث عون غوريه

 ".ضعفوه" : " الضعفاء وامل وكن " عبيدة هةا ضعيفا  وقال الةه  ة 

  5".لكن اواع الناس عل  أن  ع  وز بيع دين بدين: " أيد، بعد تضعيف احلديث ومع ذلك قال اإلمام 

أما اإلمامية قبوال هوةا احلوديث، فقود انوتندوا رليو  بكطورة وعلو  مسوتو  وانوع، وقوال صواح  اجلوواهر حوول 
 6".قد عمل ب  األصحا : " هةا احلديث

                                                           
 .427 – 422:  7نص  الراية، الةيلعي،   1
 .٧١١، ص  ٥ج : نيل األوطار  ،770:  8تلخي  احلبري، ابن ح ر، : رااع  2 
3   ،  728:  6فيض القدير شرح اجلامع الصغري، املناًو
  770:  8تلخي  احلبري، ابن ح ر،   4
 770: 8تلخي  احلبري، ابن ح ر،    5
 294:  27اواهر الك م،   6
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بول هوو دليول لو ، فو  بود ة دعلتو  اعقتصوار علو  القودر أن اإلواع مبا أن  ليس دلي   لفظيوا  : النقضة الطانية
املتووويقن منووو ، وعووودم اعنوووتناد رليووو  ة رثبوووا  الةائووود علووو  املتووويقن، ومعلووووم أن املتووويقن منووو  هوووو البيوووع، أموووا نوووائر 

 .املعاوضا  ف  ميكن انتفادة حرمة وقوعها عل  الدين بالدين

اآلالوووة للعمووو   ة قالووو  الصووولح وتكوووون هوووةه العقوووود  والنتي ووة الوووو ننتهوووي رليهوووا أنووو  ميكووون صوووو  العقووود
 .صحيحة من دون أن تواا  مشكلة بيع الدين بالدين

 عقود المبادالت
 .يقوم الضرفان فيها بتبادل نلسلة من التدفقا  النقديةعل  مدار ف ة يتفقان عليها هي العقود الو   

 مبادع  العم   ومبادع  أنعار الفائدة: ولعقود املبادع  أنواع، أمهها وأشهرها نوعان مها

 Currency  Swapsالعمالت  مبادلةعقود  ( أ
وحتتوًو علوو  َعملّيتون، يوتم ة رحوودامها ، هوي العقوود الووو يكوون طرفوا التبووادل فيهوا متشوكّلن موون ُعملتون   

تلفوان عموا وقوع ة ويوتم ة الطانيوة بيوع وشوراء  خوران  ، بيع عملة ة قبال شراء أخور  بسوعر فووًر لكول منهموا
فالوةً يبواع هنوا هوو الوةً اشوً  هنواك  : مون حيوث متعلوع البيوع والشوراء: العملية األوىل ة وواع  ث ثوة، أوع

فالسووعر ة الطانيووة  اوول ولوويس فوريووا  : موون حيووث السووعر: كموا أن الووةً يشوو   هنووا هووو الووةً بيووع هنوواك، وثانيوا  
قوود يكووون السووعران اتلفوون وقوود يقعووان متفقوون علوو  أنوواس أن   فوو  ة األوىل، وأمووا موون حيووث مبلوو  السووعر ف

فيوتّم : مون حيوث التقوابض: وثالطوا  . يدفع كل رىل اآلخر الفائدة الو ترتبت عل  العملة الو وصولت رليو  وقبضوها
 . التسليم والتسلم ة الطانية ة وقت عحع مع أهنما ة األوىل يتّمان بصورة عاالة

 :  تقييمها فقهّياً 
كطريا  ّما يقال بأن عقود مبادلة العمو   باطلوة ملوااهتهوا فقهيوا  موع مشوكلة، والوةً يوةكر ة هوةا اهوال    

 :مشكلتان فقهيتان، ومها

 :أهنا من مصاديع بيع الدين بالدين :المشكلة األول 
ذلووك أن كوو  موون الضوورفن عووإ البيووع الطوواين الووةً يدراانوو  ضوومن العقوود، يواوود دينووا  علوو  اآلخوور ة قبووال   

 .الدين الةً يواده األخر علي  وهةا ميطل بيع الدين بالدين

أن بيوع الودين بالودين احملورم يكوون املقصوود منو  بيوع موا رذا كوان الودينان مموا  –كما نوبع   -واجلوا  أن احلع 
 .منهما دينا  قبل العقد ع ما حتققت صريورت  دينا  بسب  العقدصار كل 

 :أهنا معاملة ربوية :المشكلة النانية
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رىل اآلخوور العملووة الووو ( مبقتضوو  البيووع الطوواين ة العقوود)والوودليل علوو  ذلووك أن كوو   موون الضوورفن يعضووي      
 .ل مع الفائدة يعّد من الربامع فوائده، ورعضاء أصل املا( مبقتض  البيع األول)أخةها من صاحب  

واجلوووا  عووون ذلوووك أن املعاملوووة الطانيوووة الوووو يتضوووّمنها العقووود ليسوووت مووون مصووواديع الربوووا، حيوووث رن املعيوووار    
كووون البيووع متعلقووا باملتموواثلن الووةين موون املكووي   واملوزونووا  مووع اشوو اط الةيووادة "الووةً يتحقووع بوو  الربووا هووو  

ليست متماث   رذا كانوت مون : ليست من املكيل وع املوزون، وثانيا  : وع  كما هو معلوم أ  –،  والعم   "في 
رن الفائدة الو تش ط معها ة هةه املعاملوة، ليسوت مون مصواديع تلوك الفائودة الربويوة، بول : ب د اتلفة، وثالطا  

ارتقووت قيمتهووا ع ة  هووي تعووّد كنموواء للعملووة  ولووةلك  وود أهنووا ع تعضوو  هووةه الفائوودة رع فيمووا رذا كانووت العملووة 
 . كل حن، ولو ح  اخنفظت، مع أن الفائدة الربوية يرّكة فيها عل  اش اط دفعها مضلقا  

وخ صوة القووول أن عقوود مبادلووة العمو   ع توااوو  مشوكلة ع موون ناحيوة كوهنمووا مولالن وع موون ناحيوة مووا 
 .يقع فيها من اش اط الفائدة

 Interest Rate Swapsعقود مبادلة أسعار الفائدة  ( ب
وهووي املبادلووة الووو يقوووم فيهووا أحوود الضوورفن مبوافقتوو  علوو  دفووع نلسوولة معوودع  الفائوودة الطابتووة موون ناحيووة،   

وتسّلم نلسلة من التدفقا  النقدية املعتمودة علو  معودع  الفائودة العائموة مون ناحيوة أخور ، ة قبوال الضورف 
دع  الفائووودة العائموووة وفقوووا  ملعووودل مراعوووي، وتتضووومن اآلخووور الوووةً يقووووم مبوافقتووو  علووو  انوووت م نلسووولة مووون معووو

املبادلووة حتديوود فوو ة معينووة لسووداد الفوائوود ويكووون مقوودار مووا يوودفع بشووكل دوًر علوو  أنانوو ، قائمووا علوو  مبلوو  
 .ومهي تتمطل ب  كمية تستخدم كمقياس لتحديد مقدار التدفقا  النقدية الو ُتسدد وفقا  للمبادلة

 :ادلة أسعار الفائدةالتقييم الفقه  لعقود مب
 :  قد وّاهت رىل هةا القسم مناقشتان

حيوث رنو  ع  لوو عون حوالتن، فرموا كوان البودعن مون عملوة واحودة، : أنو  مون مصواديع الربوا: املناقشة األوىل
، وربووا النسوويةة (الووةً هووو الةيووادة عنوود املماثلووة)ربووا الفضوول : فالعقوود حينةووة موون مصوواديع نوووعن موون الربووا، ومهووا

 .ورما كانا من عملتن اتلفتن، فهو حينةة من مصاديع ربا النسيةة فقط( ً هو ربا القرضالة)

أمووا كونوو  موون ربووا الفضوول ة احلالووة األوىل فووألن معيووار هووةا النوووع موون الربووا هووو اشوو اط الةيووادة ة كوول بيووع  
يكون العوضان فيو  مون اونس واحود، والعملتوان ة هوةه احلالوة مون اونس واحود، كموا هوو املفوروض، وأموا كونو  

النسوويةة هوو اشوو اط الةيوادة ة صووورة واووود مون ربووا النسويةة ة هووةه احلالوة وكووةلك ة احلالوة الطانيووة، فووألن معيوار 
 .اعق اض وهنا كل من الضرفن يعّد مق ضا  
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واجلوا  أن األصل عدم التداخل بن العقدين، مبعىن أن العقد هنا رموا هوو البيوع فالربوا هوو ربوا الفضول، ورموا 
 .هو القرض فهو ربا النسيةة، والظاهر هو البيع، فالربا هو ربا الفضل

وطبعا  هةا اجلوا  هبةا املقدار ع يكفي لشرعنة العقد وحسم املشكلة  حيوث قبلنوا كونو  مون ربوا الفضول،   
لويس مون مصواديع الربوا، : ولكن اجلوا  عن ذلك هو ما ذكرنا حول بعض العقود نوابقا  مون أن العقود هنوا أوع  

موواثلن الووةين موون املكووي   واملوزونووا  مووع كووون البيووع متعلقووا باملت"حيووث رن املعيووار الووةً يتحقووع بوو  الربووا هووو  
ليسوووت العملتوووان متمووواثلتن ة كلتوووا : ،  والعمووو   ليسوووت مووون املكيووول وع املووووزون، وثانيوووا  "اشووو اط الةيوووادة فيووو 

ليسووت الفائوودة الووو تشوو ط معهووا موون الفائوودة الربويووة، بوول هووي تعووّد  : احلووالتن بوول ة احلالووة األوىل فقووط، وثالطووا  
 .كنماء للعملة

ع  لوو كول واحود مون ذلوك ألن املعيوار  ة القموار لوون املعاملوة حبيوث : أنو  يعوّد مون القموار: املناقشة الطانية
وذلوك الضرفن فيها عن أحد الوضعن، رموا هوو غواو أو هوو غوارم، وهوةا املعيوار مواوود بالضوبط ة هوةا العقود، 

األاوول احملوودد، فرقووا  ينضلقووان حملانووبت  ممووا تكووون عليوو  لبنوواء الضوورفن ة العقوود علوو  حمانووبة الفوورب بوون املبلغوون ة 
أنعار الفائدة ة ذلك األال، ومطل   عل طرفا  من الضرفن غا  ا و خر منهموا غارم وا مون غوري أن يكوون معلوموا  

 من الغارم ومن الغاوك

 : ا يتكون من مقدمتنولكن ميكن اجلوا  عن ذلك مب  

، غووري أنوو  قوود اللعوو  بشوويء موون اآلع  مووع الوورهن:حوورم موون قبوول الشوورع هووو أن القمووار الووةً: املقدمووة األوىل
الةً بين علو  أنواس واوود عنصور اللعو  والشورط )قام الكطري من الفقهاء بتسرية حكم احلرمة من هةا القمار 

تسورية وقد تسوب  مون فكورة ال( غنم أحدمها وغرم اآلخر: أً)رىل عامل البيوع فيما رذا بنيت عل  الغلبة ( والغلبة
هووةه، حتووول ة الفقوو ، هووو التوّنووع ة دائوورة تعريووف القمووار احملوورم مبووا  علوو  يغضووي بعووض البيوووع فووإز  التعوواريف 

 : التالية ل 

الوةً ع  لوو الوداخل فيو  مون أن يكوون غا وا رن "، أو أنو  1"هو كول شويء ترتو  عليو  غونم أو غورم"القمار 
أن ع  لوو كوول " ، أو (3)وهم فيهووا رخفواب الوبعض ور وواح الوبعضاواطرة يتو"، أو أنوو  (2)أخوة أو غارموا رن أعضو 

 . (4)واحد منهما من أن يغنم أو يغرم

                                                           
، املضلع عل  40ص/7وانظر أيضا كشاف القناع ج.224ص/2وانظر املهة  ج.222ص/7حاشية الب ريمي ج  1

 .246ص:2أبوا  املقنع ج
 .24/292احلاًو  ( 2)
 .2/226أحكام القر ن للهراس  ( 3)
 .22/722املغين  ( 4)
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 :والضرب الو ميكن أن نسلكها إلثبا  صحة هةه التسرية عدة طرب

مبعووىن أن ارصوصووية اللعبيووة الووو ة القمووار املعووروف ع دخوول  ووا ة احلكووم بوول : تنقوويح املنوواط: الضريووع األول
صوووريوة طووورف غا وووا  ة قبوووال صوووريوة الضووورف : أً)لووو  الووودخل راموووا  ة احلكوووم هوووو عنصووور املغالبوووة املضلقوووة الوووةً 

فهةا هو الةً مل يقبل  الشارع وحرم القموار ألالو ، وعليو  فورذا واودنا هوةا العنصور ة البيوع أيضوا  ( اآلخر غا ا  
 . كم حبرمت 

عنوودما حورم املعاملوة الغرريوة فهوو بوالضريع األوىل ع  ووز مطوول مبعوىن أن الشوارع : قيواس األولويوة: الضريوع الطواين
 .البيع القماًر الةً يدور أمر كل طرف بن أن كان غا ا أو غارما  

، وهووةه 1اْلُمَحاقَولَووةو َواْلُمَخاَضوورَةو َواْلُمَ َمَسووةو َواْلُمَنابَووَةةو َواْلُمةَابَونَووةو النهووي الوووارد ة احلووديث عوون : الضريووع الطالووث
وع بعضووها يتضوومن غلبووة طوورف بشووكل مضلووع ورمووا اجلهالووة الووو تقوو ن مووع الغرريووة، فلووو كووان األول يطبووت بوو  البيوو

 .املدع  ولو كان الطاين فيطبت بضميمة قياس األولوية

نوااوو  هووةا السوولال هوول أننووا لووو قبلنووا تسوورية احلكووم رىل البيوووع وصوونعنا علوو  أنانووها عنوووان : املقدمووة الطانيووة
وحكمنا حبرمت ، فهل صوح تضبيوع ذلوك علو  مطول عقود مبادلوة أنوعار الفائودةك احلقيقوة أن هوةا " البيع القماًر"

يصوار رليو  للتحووط وتقلوي  املخواطر ولويس ألاول ئودة ر وا ن عقود مبادلوة نوعر الفارالتضبيع غري صحيح حيوث 
العقوود، مضووافا رىل أنوو  وووال لتضبيووع عنوووان البيووع القموواًر علوو  مطوول هووةا يوور  العوورف أنوو  قمووار فوو  املقووامرة، فوو  

ليس هةا العقد مما  وًر علو  الغلبوة املضلقوة، بول يأخوة كول منهموا حسو  القورار فوائود ة الفواصول الةمنيوة الوو 
 .وافقا عليها

 "Future Contrats"العقود المستقبلية 

 :تعريف العقود المستقبلية
رن  عقد يوتم داخول رطوار البورصوة ويكوون مون حيوث احل وم والشوروط والتواري  معياريوا و ضيوا، ويقووم البوائع  

واملشوووً  فيووو  بعمليوووة التبوووادل بالنسوووبة رىل كميوووة حموووددة مووون نووولعة أو ورقوووة ماليوووة أو معووودع  فائووودة بسوووعر يوووتم 
 .حتديده  ة العقد من دون أن يكون هناك أً تقابض

 :اعف اب بن عقود اريار والعقود املستقبليةنقاط اعش اك و 

ملعرفة حقيقة العقود املستقبلية حيسن مقارنوة بون هوةه العقوود موع عقوود اريوارا ، ونقوول لوةلك هنواك نقواط 
 : يش كان فيها ونقاط يف قان فيها، أما نقاط اعش اك بينهما، فأمهها رثنان

 رن كلتيهما تعّدان من املشتقا  املالية. 
                                                           

 ،2092و أخرا  البخاًر ة البيوع با  بيع املخاضرة رقم  1
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 هنمووا موون منضلووع كوهنمووا موون املشووتقا  املاليووة رتلووك كوول منهمووا قابليووة رعضوواء الفرصووة للمسووتطمر ر
عل  مستو  عوال، كوي يقووم بوالرفع املوا  علو  أنانوها ة رطوار متابعوة حتقيوع نووعن مون الغورض 

 .الغرض املضار  والغرض التحوطي: ومها
 أما نقاط اعف اب، فهي من نواح : 
 رن العقوود املسووتقبلي يقتضووي أن ينفووة حمتووواه   :الحاصةةل علةةى أسةةاس العقةةد مةةن ناحيةةة االلتةةزام

 ، بشكل حانم ة التاري  احملدد الةً وافقوا عليو ، بينموا عقود اريوار يتقتضوي أن يكوون للمشوً 
اريار ة تنفية حمتوو  العقود  فواعلتةام احلاصول علو  أنواس كول عقود  تلوف عون اعلتوةام احلاصول 

 .عل  أناس اآلخر
 رنوو  ة كوو  العقوودين يوودفع شوويء ولكوون الووةً ع بوود موون دفعوو  ة   :ناحيةةة مةةا يةةدفع فةة  العقةةد مةةن

العقوود املسوووتقبلي هوووو الوووةً يسوووم  با وووامش بينموووا الوووةً يووودفع ة عقووود اريوووار هوووو الوووةً يسوووم  
كريوداع ( مشو يا  كوان هوةا املسوتطمر أم بائعوأ)بالع وة، واملقصود من ا امش مبلو  يدفعو  املسوتطمر 

ة حسوا  مصورة وع يتصورف منوو  موا دام مل ينتو  العمول مبقتضوو  العقود، ويسو د عنود انتهوواء  منو 
أال العقد ور از التسوية بالنسبة رلي ، وريداع املبل  هةا، ي ام حسون نيوة املسوتطمر وميطول التةامو  

لووطمن ة بالعقود وشوروط ، ة حون أن العوو وة حتتول مكانوة أقووو  ة عقود اريوار  حيووث رهنوا رطول ا
 . عقد اريار ف  معىن وع وال عن دادها

 رن العقووود املسوووتقبلي يكوووون التعووورض فيووو   :مةةةن ناحيةةةة مسةةةتوة المخةةةاطرة التةةة  يواجههةةةا العقةةةد
للمخاطر أكطر من تعرض عقد اريوار  وا  حيوث رنو  ة عقود اريوار رمبوا ع تعودو خسوارة املشوً  

ا رىل ذلوك، موع أن ارسوارة الوو يتحملهوا املسوتطمر ة املستطمر عما يدفع  بعنووان قيموة العو وة ومو
 .العقد املستقبلي قد تشمل القيمة اإلوالية للعقد

 :حكم العقود المستقبلية
هنوووواك رشووووكاع  فقهيووووة مضروحووووة علوووو  العقووووود املسووووتقبلية لووووو مل نووووتمكن موووون رفعهووووا فقهيووووا  لواوووو  احلكووووم 

 : ببض هنا، وهي ما يلي

املوووطمن فيهوووا يكونوووان مووولالن، فتكوووون هوووةه العقوووود مووون مصووواديع بيوووع الووودين أن الوووطمن و : اإلشةةةكال األول
 .  بالدين اهمع عل  بض ن  وحرمت 

 : يناقش ة هةا اإلشكال بعدة مناقشا 
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أن بيع الدين بالدين احملرم هوو فيموا رذا كوان العوضوان دينوا  معوا  قبول من نابقا  ما أنلفناه : المناقشة األولى
وقود موّر واو  . ما يشاهد ة العقود املستقبلية مون صوريورة العوضون دينون بسوب  هوةه العقووداملعاوضة، ع مطل 

 .ذلك
أن تركيووة الشووريعة اإلنوو مية علوو  التقووابض ر ووا قوود   ة رطووار تركيووةه علوو  ضوورورة أن    :المناقشةةة النانيةةة

العقود بتموام هويتو  انض قوا  مون أن التقووابض كوان  نوةاك عنصورا  مل يكون العقود يتكووون عرفوا  بو  حيوث كوانوا يوورون 
ةا املنضلوع، وعليو  فلوو  أن الةً يتم من دون  مضضر  ومتةلةل من أنان  ف اء اإلن م وركة عل  ذلك مون هو

كان عقد كّون  العرف حبيث أن  توتم هويتو  بودون التقوابض وأن التقوابض أمور ي تو  علو  العقود الوةً ّ  تكوون 
 .هويت  ف  معىن لنا أن نركة عل  حصول التقابض بشكل حاّل، بل يشمل  عنوان البيع الةً ة األدلة

ل  ما يراه العرف بيعا  وهةا البيوع العورة كوان ة القود  ع توتم وبتعبري  خر أن املعيار هو مشول عنوان البيع ع
هويتووو  وع يصووودب عنوانووو  رع فيموووا رذا كوووان يوووتم فيووو  التقوووابض فالشوووريعة اإلنووو مية ركوووة علووو  التقوووابض مووون هوووةا 
املنضلوع، أموا ة مطول هوةه الظووروف فقود اختلوف األمور راموا   حيووث تعقود  األموور اعقتصوادية و هور  أزمووا  

اعقتصوواد، فووري  العوورف فيهووا أن مصوواحل  تكموون ة أن يصوونع عقووودا  ع تكووون هويتهووا منوطووة بالتقووابض، بوول  ة
يكووون أمرهووا علوو  العكووس مبعووىن أهنووا مووا دام مل تووتم هويتهووا قبوول التقووابض ع حيصوول تقووابض يفيوود اعقتصوواد، فوو  

قود، بعود أن نتويقن بوأن الشوارع مل يوأ  معىن حينةة أن نقول رن البيع الةً احل  الشارع ع يشومل مطول هوةا الع
 .حبقيقة شرعية للبيع، بل ركة عل  البيع مبفهوم  العرة

أن الووةً يشوواهد ة العقووود املسووتقبلية موون انتهائهووا غالبووا رىل التسوووية النقديووة،  علهووا موون  :اإلشةةكال النةةان 
تقووع موقووع اعشوو اط فيوو  فالعقوود  القمووار، ذلووك أن العقوود املسووتقبلي ع  لووو عوون حووالن، فرمووا أن هووةه التسوووية

حينةة يعّد من القمار لواود معياره في  وهوو عودم انفكواك كول واحود مون الضورفن عون كونو  رموا غا وا أو غارموا ، 
ونّر عدم انفكاك كول منهموا عون ذلوك أن هوةه العقوود انبوىن أنانوها حسو  الفورض علو  املبواراة الصوفرية الوو 

ية موع ربوح الضورف اآلخور، انض قوا مون  التغوريا  الوو لألنوعار الوو ترّكوة تعين أن كان كول طورف خسوارت  مسواو 
العقد علو  م حظتهوا ورعايتهوا ومتابعتهوا، ورموا أهنوا ع يشو ط العقود هبوا، فحينةوة يكوون قموارا  أيضوا ، بودليل أن 

السوووعر رن كوووان  البوووائع واملشوووً  لووويس ة نيتهموووا تسوووليم وتسووولم السووولعة املبيعوووة بووول الوووةً ينويانووو  ر وووا هوووو فووورب
لصوواحل ، مبعووىن أنوو  لووو تغووري  األنووعار لصوواحل البووائع فهووو يأخووةه موون املشووً  ورن تغووري  لصوواحل املشووً  فهووو 

 .يأخةه من البائع، فأحدمها يتضرر واآلخر يربح، ومطل  قمار

خانورا  ع يناقش ة هةا اإلشوكال بوأن تبويّن كوون معيوار حتقوع القموار هوو وورد صوريورة أحودمها راحبوا  واعخور 
يسووب  أن نعتووإ العقوود املسووتقبلي قمووارا   حيووث رنوو  حسوو  هووةا املعيووار ع بوود أن يكووون كوول موون الضوورفن عازمووا  
عل  اعل نفس  عرضة للدخول ة أحد الوضعن رما الربح أو ارسوارة، موع أن الوةً يكوون قائمواّ ة مطول هوةا 

  ضومان رموام اواطرة يور  نفسو  موااهوة  وا  أً العقد ليس هةا املعيار بل هو حماولة كول منهموا للحصوول علو
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الووةً ميكوون أن يفوتوو  بسووب  تغووري السووعر، ولوويس هووةا، ذلووك الووربح الووةً يهوودف القمووار رليوو ، فوورن فوورب السووعر 
الووةً يهوودف الضرفووان رىل احلصووول عليوو  لوويس ة واقعوو  رحبووا  بوول طريووع ل بتعوواد عوون التةبووة  الووةً أصووبحت 

موون القمووار الووةً  تلووف ماهيتووا عوون  -والووةً يشووكل عموول عق ئيووا   –يوون هووةا األنووعار أو السوولع عرضووة لوو ، وأ
 .مطل هةا ويقبح  العق ء

نعم ة مطول هوةا العقود نويكون أحود الضورفن خانورا ، غوري أن ذلوك ع بوأس بو   حيوث رن كو   منهموا ملوا    
 يقوع ة األنوعار او ير  ة نفسو  رحسانوا  بأنو  ميكون أن يكوون هنواك خضورا حيودث مون اوراء تةبوة  احتموا 

السلع يندفع  و القيام هبةا العقد، ومبا أن الضرفن عل  حد نواء من حيوث احتما موا  للمخواطرة وامت كهموا 
ملطوول هووةا الوودافع العق ئووي  ووو الت نوو  عنهووا واحتماليووة انتهوواء األموور بكوول منهمووا رىل أن يكووون هووو الووةً يوودفع 

 .لآلخر فرب السعر ف  بأس بالعقد

ة القووول أن تضبيووع القمووار علوو  ذلووك ع مووإر لوو  بعوود واووود فوورب بوون املسووألتن، وبعوود عوودم معقوليووة وصووفو 
وصووووحة تضبيووووع هووووةا العنوووووان عليوووو  نراووووع رىل رط قووووا  مشووووروعية وصووووحة وحليووووة البيووووع فوووونحكم  ووووواز العقوووود 

 .املستقبلي

 . أن  من مصاديع بيع ما ع ميلك وهو منهي عن : اإلشكال النالث

نوو  ع يكووون العقوود املسووتقبلي مون مصوواديع  بيووع مووا ع ميلووك، ذلوك أن بيووع مووا ع ميلووك غووري شووامل واجلووا  ا
عنوانووو  علووو  بيوووع موووا كوووان البوووائع ميلكووو  ة املسوووتقبل ويتعهووود بتسوووليم  ة ذلوووك الوقوووت أو بعوووده، بووول هوووو شوووامل 

وبيوع موا ع ميلكو  وع يتوقوع أن بيع ما ع ميلك  وع ميكون أن ميلكو  ة املسوتقبل أصو  ، : لط ثة موارد فقط، وهي
ميلك  ة املستقبل ورن كان هناك احتمال ، وبيوع موا ع ميلكو  ويتوقوع أن ميلكو  ة املسوتقبل ولكون وقوت التسوليم 

 . يكون حاع  

يسوتلةم  ( بيع ما ميلك  ة املستقبل مع كون وقت التسليم هو املسوتقبل ايضوا  ) لعل قائ  يقول رن هةا البيع  
ألن اإلنشووواء هوووو اآلن واملنشوووأ ة املسوووتقبل موووع أن التفكيوووك بينهموووا مسوووتحيل، " إلنشووواء عووون املنشوووأانفكووواك ا"

واجلوا  أن الةً هو املستحيل هو ما يكوون مون مصواديع اعنفكواك بون اع واد والواوود، فانو  مسوتحيل اودا  
ائك منشوأ ة نفوس الوقوت، أن يتم اإلنشاء وع يتحقع منشأه ، فلو أنشوأ  شويةا فو  معوىن عن ع يكوون إلنشو

فهما مت زموان واحلقيقوة أن الوةً يتفوع هنوا لويس فيو  عودم انفكواك بينهموا، ألن املنشوأ ر وا هوو التمليوك غوري أن 
 . متعلع املنشأ يكون مما يتحقع ة املستقبل ع املنشأ نفس 

 البدائل الشرعية للعقود التحوطية
موون العقووود التحوطيووة بضبيعتهووا، رع  أن حيوودث فيهووا  ع رشووكال ة الكطووري  -حسوو  مووا كشووفنا عنوو  -رنوو  

عودم اإلشوكالية ة ) رشكالية من نواح أخر ، نعم لو كان العقود التحووطي ربويوا  فهوو ممنووع،  فوفقوا   وةا الورأً 
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ع حااووة رىل طوورح البوودائل الشوورعية للعقووود التحوطيووة، ومووع ذلووك ( الكطووري موون العقووود التحوطيووة بشووكل مبوودئي 
 :  يلي رىل بديلن من البدائل الو ذكر  من قبل الباحطن الفقهاء، ومها نشري فيما

 :الوعود املتبادلة حلماية املستطمر من أخضارتةبة  القيمة السوقية :البديل األول

تعّد كضريقة مشروعة حلماية املستطمرين، ويتم اختاذهوا مون قبول البنوك عوإ رصوداره هبوةه " الوعود املتبادلة"رن 
 :بين  وبن املستطمر، وهةه الوعود تكون بالصورة التاليةالوعود 

وعووود مووون قبووول البنوووك : هنووواك وعووودان ع ينّفوووة ة الوقوووت اآليت رع أحووودمها، ومهوووا: متعلوووع الوعوووود ( أ
واآلخوور موون قبوول العميوول، أمووا الووةً للبنووك فهووو وعوود يعضيوو  رىل العميوول ة أن يشووً  منوو   أصوو   

( مملوكا  للعميول وذلوك عوإ توكيول البنوك أن يشوً  لو  هوةا األصولأً ) مستطمرا  أصبح مملوكا  ل  
 .والوعد الةً من قبل العميل بيع ذلك األصل

 .رن البيع والشراء يتّمان ة الوقت احملدد اآليت حس  الوعد: وقت البيع والشراء (  
 .هو حمدد: الطمن (  
اء فهوو معلوع علو  شورط أن ك   من الشراء والبيع معّلع عل  شرط، أما الشور : خصوصية الوعدين ( ث

أن يكون مثن األصل ة السوب  نةاك أقل من الطمن الةً التةم ب  البنك للشراء، وأما البيوع فهوو 
معلّووع علوو  أن يكوووون الووطمن السووووقي  نووةلك أعلووو  موون الووطمن احملووودد حينةووة، مبعوووىن أنوو  رذا اووواء 

فالعميوول يلووةم البنووك  وقووت التنفيووة فوورن كووان السووعر ة السوووب أقوول موون السووعر احملوودد موون قبلهمووا
 .بالشراء، ورن كان السعر ة السوب أكطر فسيلةم البنك العميل بالبيع

 :ويبدو أن ذلك مشروع، ذلك يتبن من خ ل ما يلي من النقاط األربعة

 .رن ماهية مطل ذلك عبارة عن الوعد، وليست عقدا  ح  يصدب علي  أن  بيع امللال بامللال: األوىل

 .ب عل  الوعد، عنوان الشرطأن  يصد: الطانية

 .يعضي رىل الشرط املشروعية وواو  الوفاء ب ( امللمنون عند شروطهم)أن احلديث : الطالطة

 .الشرط الوارد ة احلديث يشمل الشرط اعبتدائي وهو داخل ة عموم احلديث: الرابعة

 : قال الفقي  اليةدً

وذلووك لصوودب الشوورط عليوو  فرنوو  لغووة مبعووىن ( دائيالشوورط اعبتوو: أً)رن مقتضوو  القاعوودة واووو  الوفوواء بوو  "
وانوتدل بوةلك بظهووور كو م بعووض اللغووين واعنوتعماع  الووو كانوت  ووا ة " اعلوةام واعلتوةام بوول مضلوع اجلعوول

 .رىل غري ذلك " الشرط ة احليوان كةا"ومطل " شرط اهلل قبل شرطكم"هةا املعىن مطل 

 .دائيهنا ابت( الوعد: أً)أن الشرط : ارامسة
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 . الوفاء بوعدمها -أً البنك والعميل  -ونتي ة ذلك هي أن  يلةم الضرفن  

 : رقدام املتحوط عل  عمليو الشراء والبيع بينهما التوكيل، مع اعخت ف ة العملة :البديل النان 

ل أن الشوخ  الوةً يريود التحووط لعملوة، يشوً  مون مصورف، نولعة بعملوة رىل أاول، فيوّكو: وتوضيح     
 . املصرف ة أن يبيعها رىل ذلك األال نفس  بعملة أخر ، وهةه العملة الطانية هي الو يريد التحوط  ا

عمليوووة الشوووراء وعمليووة التوكيووول وعمليوووة البيووع، ومبوووا أن فيهوووا : وهووةا البوووديل يتضوومن ث ثوووة عمليوووا ، هووي    
 .ثةارتباط، فكلها تشكل نشاطا  اقتصاديا  واحدا  ااتمعت في  عقود ث 

 : هناك رشكاليا  ث ثة ميكن طرحها ة هةا البديل، وهي

ودرانوووة ذلووك تتضلوو  منوووا أن نلقووي ضوووء رىل ااتمووواع : ااتمووواع العقووود ة عقوود واحوود :اإلشةةكالية األولةةى
 : العقود، فنقول

 :رن ااتماع العقود قد يتم بصورة عرضية وقد يتم بصورة طولية

 :تاليةرن  اعاتماع بصورة عرضية، يتم بأحد األقسام ال :اجتماع العقود بصورة عرضية 

 :  قالبية وماهوية مع تعّددية ة واقع العقدين: ما رذا لان اعاتماع متمط   ة وحدتن :القسم األول

مووا رذا لووان الشووخ  دخوول ة املضوواربة مووع شخصوون ة صوويغة واحوودة  فرنوو  يضووار  شخصووا  وة  :ومطالوو 
 ريهووا، يضوار  شخصوا   خوور، وهوةا ة احلقيقووة ااتمواع عقودين ة عقوود واحود  فرهنمووا نفوس هوةه الصوويغة الوو 

وكمووا تبوون ان الصوويغة تعوود قالبووة، فووان الوحوودة القالبيووة تعووين أنوو  . ة احلقيقووة مضوواربتان ااتمعتووا ة عقوود واحوود
 .ليست ة البن رع صيغة واحدة ع اكطر

تق ن مع التعددية، مبعوىن أن هوةين العقودين  –القال  واملاهية أً  -ولکن هةه الوحدة املتمطّلة ة اجلانبن 
 . د وحدتن رلی اان  تعددية: متعّددان  أً

 :ما رذا لان اإلاتماع متمّط   ة وحدة قالبية مع تعددية ة اان  املاهية وواقعية العقدين :القسم النان 

 ًر صويغة واحودة تتضوّمن بيعوا  ونکاحوا  ة نفوس  أن  تمع البيع والنکاح ة صيغة واحدة، مبعىن أن : مطال 
فبما أهنما عقدان فهما متعددان من حيوث املاهيوة والواقوع، . الوقت، أو أاری صيغة واحدة تتضّمن بيعا  وشرلة  

أمووا التعدديووة املاهويووة فهووي تعووين أّن البيووع ماهيتوو  ختتلووف عوون النکوواح، وأمووا التعدديووة ة الواقووع فهووي تعووين أنّوو  ة 
 .قع يعد هةا عقدا  وذاك عقدا  الوا

هةه التعّددية ة الواقع هتّمنا فقهيا  ألّنك ميكنك أن تصل رلی أّن البيع باطول، ولکون النکواح صوحيح  فوان  
 .هةه التعّددية ليست وّرد فرض
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مووا رذا كووان القالوو  الواحوود عقوودا  حقيقتووا ، وذلووك مطوول ااتموواع ( أ: وهووةا القسووم ينقسووم بنفسوو  رىل قسوومن
موا رذا كوان القالو  الواحود اتفاقيوة ة واقعهوا، وعليو  فوان كول عقود ينودرج ة (  . ع والنكواح ة عقود واحودالبيو

اعتفاقيوووة لووويس هوووو مبعوووىن البووودء بوووةلك العقووود مب ووورد حصوووول اعتفاقيوووة، ومطالووو  ذلوووك الوووةً ذكرنووواه مووون ذهوووا  
 . يعةشخ  رىل فندب فتتم اتفاقية بين  وبن الفندب تضم اإلاارة والبيع والود

 :القالبية والواقعية مع اخت ف ة املاهية: اعاتماع املتمّطل ة الوحدتن: القسم النالث

رن املقصووود موون كووون العقووود ذا  وحوودة قالبيووة معلوووم، فووان ذلووك، كمووا ذكوور نووابقا  يعووين أن يووإز عقوودان أو 
يووة فهوو يعووين أهنوا مب موعهووا عودة عقووود ة عقود واحوود وبصوورة واحوودة، وأموا املقصووود مون كوهنووا ذا  وحودة واقع

 –تشكل وتكون ة عامل ارارج شيةا  واحدا ، وببيان  خر أن هةا القسم ع تواد فيها التعّددية الواقعية للعقوود 
، بووول املواوووود خاراوووا ، هوووو ترليووو  عقووودً بووون -والوووو تكوووون مبعوووىن أن كوووان كووول عقووود ة اروووارج عقووودا  مسوووتق   

انضوماما   عول الكول يصونع شويةا  واحودا  اديودا  موع رنوم خواص اديود   ينضم بعضوها موع الوبعض: العقود، أً
: أً)أً أن العقووود فيهمووا رغووم ااتماعهووا حتووت عنوووان عقوود واحوود   مووع أن القسوومن األولوون مل يكونووا كووةلك

 .يكون لكل منها شأن  اراص ب : ، عقود مستقلة، أً(قال  واحد

ترلي  للعقود، بينما الةً حيصل ة القسومن األولون هوو  وبتعبري  خر حيصل ة هةا القسم الطالث ااتماع
 .ااتماع ا   

الشركا  املست ّدة الو قد تتضوّمن ألطور مون عقود، فموط   رّن شورلة التوصوية باألنوهم يقوول الوبعض : ومطال 
 .املضاربة واملفاوضة وشركة العنان: بأهّنا تشّکلت وتکّونت من عقود ث ثة وهي

تواوود  ووا  -باإلضووافة رىل واووود وحوودة بينهووا ة القالوو  اإلنشووائي الووةً يواوودها  -ط ثووة وهووةه العقووود ال 
وحوودة تركيبيووة  نعووم هنوواك رخووت ف بوون هووةه العقووود اهتمعووة موون حيووث املاهيووة العقديووة الووو  ووا، فووان املضوواربة 

ض تشوكل وموعهوا شيء واملفاوضة شيء  خور وشوركة العنوان شويء ثالوث، غوري أهنوا رذا تركبوت بعضوها موع الوبع
 . ماهية اديدة

رن أصوول اعاتموواع ع بووأس بوو  فقهيووا  ولووو كووان هنوواك مشووكلة فهووي حتصوول : معالجةةة األقسةةام النالثةةة فقهيةةة
موون ناحيووة أخوور  فنقووول رن قبووول املشووروعية والصووحة للعقووود اهتمعووة منوووط رىل حوود كبووري باختيووار أحوود املبنيوون 

 : التالين

 "  عقدا  واحدا  ع يت ةأكون العقدين اهتمعن"مبىن*

 " كوهنما ة قوة عقدين"ومبىن *



 

32 
 

 

" موا لوو وهو  اثنون شويةا  "فموط   ة مسوألة وقد انقسم الفقهواء رىل قسومن مون حيوث اختيوار هوةا أو ذاك، 
قيل رن  لوو قوب  وقبضوا فو  اشوكال ة الصوحة ، عنوت ماع شورائضها وأموا لوو ( والو تندرج حتت القسم األول)

مها وقووبض، وامتنووع اآلخوور صووحت ا بووة بالنسووبة رىل القابوول، وبضلووت بالنسووبة رىل اآلخوور، علوو  أنوواس قبوول أحوود
املبووىن القائوول بكونووو  ة قوووة العقووودين فوورن شووورائط الصووحة توووفر  ة األول دون الطووواين، وأمووا علووو  أنوواس املبوووىن 

 .القائل بكون  عقد واحد ع يتبعض، ف  يصح رع رذا قبل وقبض ك مها

املقصووود بوو  أن تقووع عقووود بعضووها بعوود الووبعض يكووون كيووان املتووأخر بعوود كيووان  :مةةاع الطةةول  للعقةةوداالجت
يبدو أن املسألة املبحوث عنها هنا من مصاديع اعاتماع الضو ، حيوث رن بيوع السولعة بتونوط البنوك . املتقدم

 .للعميل ع يتحقع وع يصح ما دام مل يتحقع ومل يصح شراء السلعة من البنك

ول ة حكم اعاتماع الضو  رن اعاتماع الضو  بنفس  ع بوأس بو  موا دام أن مل يكون هنواك رشوكال ة نق
العقد املتقدم وهنا لو كان هناك رشكال فهوو ر وا يكمون ة الشوراء وعليو  نوااو  هوةا السولال هول هنواك رشوكال 

 .عشكالية الطانية والطالطةة الشراءك اجلوا  هناك رشكالن ومها اللةان نتحدث عنهما حتت عنوان ا

رن املعاملوووة ورن كانوووت اديووة مووون حيوووث ررادة : انوووتبضان املعاملووة لصووونع احلالوووة الصووورية :اإلشةةكالية النانيةةةة
، وموون املعلوووم أن املعاملووة  الشووخ  للحصووول علوو  العملووة الطانيووة، غووري أن عمليووة الشووراء ر ووا تووتم بشووكل صوووًر

وهووي )ي والغووالط والنووائم وأشووباهها كلهوا تشوو ك ة أن حقيقووة املعاوضووة الصوورية، شووأهنا شووأن بيووع ا وازل والسوواه
غوري مقصوودة للعاقود، فو  نوبيل رىل تصوحيح هوةا (  الو عبارة عن دخول أحد العوضون ة ملوك مالوك اآلخور

 .البديل

 وووا  عووون هوووةه اإلشوووكالية بوووأن املعاملوووة ليسوووت صوووورية بووول هوووي اديوووة، مبعوووىن أن الشوووخ  املتحووووط يريووود 
ا  دخوووول السووولعة ة ملكووو  عوووإ الشوووراء عووون البنوووك غايوووة األمووور لووويس التملوووك هنوووا لغووورض احلصوووول عليووو  حقيقتووو

مووون رلوووك هووةه السووولعة للووودخول ة معاملوووة أخووور ، وكونوو  ناويوووا   وووةا األمووور ة عمليتووو   ل نوووتفادةوحفظوو   بووول 
عووا  عوون اوود، نعووم رذا مل يشوو  الشوورائية للسوولعة ع يسووب  أن تصووبح املعاملووة صووورية، بعوود أن كووان اإلنشوواء  ووا واق

يوةكران فقوط رنوم الشوراء، فعندئوة ع يعودو عون كونوو  ( أً العميول والبنووك)السوعلة حقيقتوا  عون البنوك، بول كانوا 
 .صورية

أن  ع تصل العملة األوىل بيد الشوخ  أبودا ، وعودم وصوو ا رليو  يعوين أنو  ع يوتم بالنسوبة  :اإلشكالية النالنة
 .صحتها متوقفة عل  القبضرليها القبض واملعاملة 

ان ..... وقوووبض كووول شوووئ حبسوووب  : "أن قوووبض كووول شووويء حبسوووب ، قوووال ة املغوووين: أوع   :يجةةةاب عةةةن ذلةةة  
أن الراوووع : "قوال ة اهمووع 1...." القوبض مضلوع ة الشوورع في و  الراووع فيوو  رىل العورف كواعحراز والتفوورب 

                                                           
 . 229:  7املغين،  1
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،  وانض قا  من ذلك ففي مسألتنا لوو كوان اعشو اء 1"املالفيما يكون قبضا رىل العادة وختتلف حبس  اخت ف 
موون اهووة، وموون اهووة أخوور  كانووت السوولعة حبيووث يضلووع عليهووا أهنووا ة ( مل يكوون صوووريا  : أً)قوود وقووع حقيقتووا  

، فحينةووة ع حااوووة رىل القووبض بووةلك املعووىن ارووواص الووةً  ة أذهاننووا حسوو  اعصوووض حا   اختيووار املشووً 
أن الوودليل أخوو  موون املوودع ، مبعووىن أننووا حوو  لووو بنينووا علوو  أن القووبض ع بوود أن يووتّم بشووكل  : املدرنووية، وثانيووا  

املعهود داخل املصضلحا   الدرنية واملدرنوية، فنقوول ميكون أن  كوم بوأن مشوروعية هوةه الضريقوة متوقفوة علو  
 . باطلة رعاية ذلك القبض ع أن  كم ببض ن الضريقة من الرأس وأهنا أنانا  وة ماهيتها
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 نتائج البحث
 المفهوم واألنواع: التحوط

هو حماولة ياية املال ة عملية اعنتطمار عن ارضر الةً يتعرض ل  نتي ة  للتةبة  الوةً ميكون : التعريف
أن حيصل ة نعره، ياية تتمطل ة عملية تقليل ح م  ذلوك ارضور أو القضواء عليو ، عوإ راوراءا  قود تكوون 

 .هي عقدية وقد تكون غري عقدية، مطل اختاذ نيانا  وقرارا   ةا ا دف

تقسوويم  حبسوو  نوعيووة اعنووعار الووو يتحوووط مووون ( أ: ينقسووم التحوووط موون عوودة زوايووا وهووي: أنووواع التحوووط
تقسويم  حبسو  نوعيوة املخواطر الوو ( ج. تقسيم  حبس  ح م املخاطر الو يتحووط منهوا(  . ااطر تةبةهبا
 .ايتحوط منه

 التأصيل الشرع  للتحوط وضمان رأس المال والمخاطرة

 أ: هي عبارة عن اختاذ عملية لتبادل املال تتوفر فيها العناصور التاليوة :نظرية التحوط من منظور الشرع )
: أً –عنوو  " تآكول رأس املوال"أوخضور " فوووا  الوربح املتوقوع"أن هتودف العمليوة رىل دفوع أو تقليول خضور 

حاصوو ٌ علووی أنوواس توودبري عقلووي : أً-ن اإلطووار الكلووي للعمليووة عق ئيووا  عصووريا  أن يكووو ( ،  -املووال
أن تكوووون املخووواطر الوووو حتّلهوووا العمليوووة التحوطيوووة مكوووان املخووواطر األنانوووية الوووو هوووّدد   ( ،  ج-متضوووور

ل أن ع تكوون احللوو ( كيان املال أو الربح ة عمليوة التبوادل، حاصولة ة رطوار تبويّن العقو ء للمخواطرة، د
 . الو تُتخة، حلوع  ربوية

 هنوواك ث ثووة قواعوود فقهيووة ابتنيووت عليهووا وموعووة موون األحكووام  :التاصةةيل الشةةرع  لضةةمان رأس المةةال
وعودم تعضيلو   -ونويما رأس املوال-الفقهية تودل كلهوا علو  أمهيوة املوال ة اإلنو م وضورورة احلفواظ عليو  

: وتركووو  علووو  حالووو  واعنوووتفادة العق ئيوووة منووو ، والت نووو  عووون التصووورفا  العشووووائية بالنسوووبة رليووو ، وهوووي 
قاعوودة عوودم اووواز تعضيوول املووال عوون اعنووتفادة واعنوو باح، وقاعوودة عوودم اووواز و ،"حفوو  املووال"قاعوودة 

 . تضييع املال ة غري األغراض الصحيحة
 رن الغوورر موكوول تعيون مفهومو  رىل العورف العق ئوي، والعوورف ع  :نظريةة المخةاطرة مةن منظةور الشةريعة

بوووالواقع املصووولحي املعووواملي ة كووول عصووور، يقووووم بوووةلك رع ة رطوووار ذهنياتووو  الوووو تتكوووّون وتتفّعووول بالتوووأثر 
أموا اجلهول مب ورده أو موع ااتماعو  موع ارووف فهوو . والع قا  املسيضرة عل  اهتمع ة وال املعام  

غري قادر عل  أن يعكس ويراعي ذلوك املفهووم احليوًو الوةً ينضلوع العورف منو  ة تضبيوع مفهووم الغورر، 
دئيا  غوري أن العورف ينظور كوي بور  هول للمعاملوة املتضومنة لشويء املفهوم الةً ينبين عل  قبوول اجلهول مبو

من اجلهل، أداء انتطماًر وان باحي بصورة معقولة ، ف  ير  حينةة كوهنوا غوررا  أموا رذا مل  ود  وا مطول 
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ذلك فري  في  رشكاع  من اهة أن اإلقدام مبطل هةه املعاملة يكون رقداما  عل  أمر يتمتع بوصوفن كونو  
 .ا العاقبة وكون  عدميا  من اهة توفر الداعي العق ئي مع مستور 

 عقود التحوط

 عقود الخيارات
هناك ث ثة رشكاع  عل  هةه العقود، وهي رشكال كون عقود اريوارا  مون مصواديع بيوع موا ع ميلوك،   

يووو  ة عقوووود و وووا  عنووو  بوووأن هوووةا اإلشوووكال ينشوووأ مووون عووودم اعنتبووواه رىل حقيقوووة وهوووي أنووو  ع يكوووون املعقوووود عل
اريارا  األوراب املالية، بل املعقوود عليو  هوو حوع اريوار للبيوع والشوراء، وهوةا احلوع مواوود حون رقودامهما علو  
 –عقووود اريوووار، ورشوووكال أن حقيقوووة البيوووع غوووري قابلوووة للتحقوووع بالنسوووبة رىل احلوووع، و وووا  عنووو  بوووأن احلوووع مملووووك 

ملوووك وبوون املالووك، وع مشووكلة ة ذلووك، ورشووكال كووون وهنوواك رضووافة مالكيووة بينوو  ك -حسوو  الةهنيووة العرفيووة
عقوود اريووارا  موون مصوواديع بيووع الكوالئ بالكووالئ، و ووا  عنوو  بأنوو  ع بود أن ع خنلووط بوون شوويةن، عقوود اريووار 
واملعاملة الو ميكن أن تقع ة املستقبل وهي تتضمن البيوع والشوراء، فواألول شويء والطواين شويء  خور، أموا األول 

فالووةً فيوو  لوويس هووو التوووأايل، ذلووك أن الووطمن فيوو  يووتم دفعوو  بصووورة نقديووة وأن املووطمن فيوو  ( اريووارعقوود : أً)
 .عبارة عن احلع وهو حيصل املشً  عل  امت ك  فور وقوع العقد

 العقود اآلجلة للعمالت
   مبوا رذا كوان العوضوان دينوا  معوا  قبول  -حسو  موا يقتضوي  الودليل  –مبا أن بيع الدين بالودين احملورم اوت

املعاوضة، ف  يشمل مطول هوةه العقوود الوو ع يصودب عليهوا عنووان بيوع الودين بالودين رع مب حظوة حتقوع 
 . الدين بعد العقد

 اآلالوة للعموو   ة قالو  الصوولح وتكووون  حسو  مووا هوو احلووع الوةً يليووده الودليل، ميكوون صوو  العقووود
 .هةه العقود صحيحة من دون أن تواا  مشكلة بيع الدين بالدين عل  فرض تضبيق  عل  املسألة

 عقود مبادلة العمالت
ع رشوووكال ة اوووواز عقوووود مبادلوووة العمووو  ، حيوووث  ع توااووو  مشوووكلة ع مووون ناحيوووة كوووون العوضووون فيهوووا 

انض قوا  )ها من اش اط الفائدة، ذلك أن  ع يصودب عنووان الودين بالودين عليهوا ملالن وع من ناحية ما يقع في
مووون أن بيوووع الووودين بالووودين احملووورم هوووو موووا صوووار كووول منهموووا دينوووا  قبووول العقووود ع موووا حتققوووت صوووريورت  دينوووا  بسوووب  

حيوث رن معيوار رموة، احمل، وع تعد الفائدة الو تش ط معها ة هةه املعاملوة، مون مصواديع الفائودة الربويوة (العقد
،  والعمو   "كوون البيوع متعلقوا باملتمواثلن الوةين مون املكوي   واملوزونوا  موع اشو اط الةيوادة فيو "حتقع الربا  

هوي تعوّد كنمواء : ليست متماث   رذا كانت من ب د اتلفة، وثالطا  : ليست من املكيل وع املوزون، وثانيا  : أوع  
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تعضوو  هووةه الفائوودة رع فيمووا رذا كانووت العملووة ارتقووت قيمتهووا ع ة كوول حوون، ولووو للعملووة  ولووةلك  وود أهنووا ع 
 .ح  اخنفظت، مع أن الفائدة الربوية يرّكة فيها عل  اش اط دفعها مضلقا  

 عقود مبادلة أسعار الفائدة
رهنوا لوو  ع رشكال ة اواز عقود مبادلة أنعار الفائدة، حيث  ع تواا  مشكلة، ع من اهوة الربوا  حيوث  

كوووون البيوووع متعلقوووا باملتمووواثلن الوووةين مووون "كانوووت مووون الربوووا فهوووي مووون ربوووا الفضووول، موووع أن املعيوووار لربوووا الفضووول  
،  وهوووةا املعيوووار غوووري مواوووود هنوووا بووونفس موووا موووّر ة عقوووود مبادلوووة "املكوووي   واملوزونوووا  موووع اشووو اط الةيوووادة فيووو 

ة نووعر الفائوودة ر ووا يصووار رليوو  للتحوووط وتقلووي  العموو  ، وع موون اهووة تضبيووع القمووار عليوو ، ألن عقوود مبادلوو
املخوواطر ولوويس ألاوول املقووامرة، فوو  يوور  العوورف أنوو  قمووار فوو  وووال لتضبيووع عنوووان البيووع القموواًر علوو  مطوول هووةا 
العقد، مضافا رىل أن  ليس هةا العقد مما  ًر عل  الغلبة املضلقوة، بول يأخوة كول منهموا حسو  القورار فوائود ة 

 .ية الو وافقا عليهاالفواصل الةمن

 العقود المستقبلية
قوود طرحووت علوو  العقووود املسووتقبلية رشووكاع ، ككوهنووا موون مصوواديع بيووع الوودين بالوودين، وكوهنووا منتهيووة غالبووا 
رىل التسووووية النقديوووة مموووا  علهوووا مووون القموووار، وكوهنوووا مووون مصووواديع بيوووع موووا ع ميلوووك، واإلشوووكال األول يووورّد بوووأن 

بأن تبويّن كوون معيوار حتقوع  واإلشكال الطاين يردّ ، العقود املستقبلية بسب  هةه العقودصريورة العوضن دينن ة 
القموووار هوووو وووورد صوووريورة أحووودمها راحبوووا  واعخووور خانووورا  ع يسوووب  أن نعتوووإ العقووود املسوووتقبلي قموووارا   حيوووث رنووو  

ة أحوود الوضووعن حسوو  هووةا املعيووار ع بوود أن يكووون كوول موون الضوورفن عازمووا  علوو  اعوول نفسوو  عرضووة للوودخول 
رمووا الووربح أو ارسووارة، مووع أن الووةً يكووون قائموواّ ة مطوول هووةا العقوود لوويس هووةا املعيووار بوول هووو حماولووة كوول منهمووا 
للحصول عل  ضمان رمام ااطرة ير  نفس  موااهة  وا، ويورد اإلشوكال الطالوث بوأن العقود املسوتقبلي ع يكوون 

ميلووك غووري شووامل عنوانوو  علوو  بيووع مووا كووان البووائع ميلكوو  ة موون مصوواديع  بيووع مووا ع ميلووك، حيووث رن بيووع مووا ع 
 .املستقبل ويتعهد بتسليم  ة ذلك الوقت أو بعده

 بعض البدائل الشرعية للعقود التحوطية
 الوعود المتبادلة  .1

 رن ماهيوووة مطووول : األوىل: رن الوعوووود املتبادلوووة مشوووروعة، ويتبووون ذلوووك خووو ل اعلتفوووا  رىل النقووواط األربعوووة
أنو  يصودب علو  : عن الوعد، وليست عقدا  ح  يصدب علي  أن  بيع امللال بامللال، الطانيةذلك عبارة 

يعضي رىل الشورط املشوروعية وواوو  ( امللمنون عند شروطهم)أن احلديث : الوعد، عنوان الشرط، الطالطة
حلوووديث، الشووورط الووووارد ة احلوووديث يشووومل الشووورط اعبتووودائي وهوووو داخووول ة عمووووم ا: الوفووواء بووو ، الرابعوووة
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أً البنوك والعميول  -هنا ابتدائي، ونتي ة هةه كلهوا أنو  يلوةم الضورفن ( الوعد: أً)أن الشرط : ارامسة
 . الوفاء بوعدمها -

 الشراء والبيع يتوسط بينهما توكيل .2
 رشووكالية كوهنووا ممووا فيوو  ااتموواع العقووود ة عقوود واحوود، : هنوواك رشووكاع  ث ثووة علوو  هووةا البووديل، وهووي

واإلشووكال موودفوع بووأن هووةا اعاتموواع قوود وقووع ة الفقوو  كطووريا ، ورشووكالية انووتبضان املعاملووة لصوونع احلالووة 
  عوإ الشوراء عون الصورية، واإلشكال مدفوع بأن الشخ  املتحووط يريود حقيقتوا  دخوول السولعة ة ملكو

البنك غاية األمور لويس التملوك هنوا لغورض احلصوول عليو  وحفظو   بول ل نوتفادة مون رلوك هوةه السولعة 
انض قووا  موون أن قووبض  : للوودخول ة معاملووة أخوور ، ورشووكالية عوودم حصووول القووبض فيهووا، ويوورّد بأنوو  أوع  

، فحينةووة ع حااووة رىل كوول شوويء حبسووب ، كانووت السوولعة هنووا حبيووث يضلووع عليهووا أهنووا ة اختيووار ا ملشووً 
أن الودليل أخوو  مون املودع ، مبعووىن أننوا حو  لووو : القوبض بوةلك املعووىن ارواص الوةً ة أذهاننووا ، وثانيوا  

، فنقوول ميكوون أن  -بشوكل  املعهووود داخول املصووضلحا   الدرنوية واملدرنووية -بنينوا علوو  ضورورة القووبض 
ع أن  كم ببض ن الضريقة مون الورأس وأهنوا أنانوا  نفو بأن الضريقة مشروعة ولكن بشرط رعاية القبض 

 . وة ماهيتها باطلة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 :أما بعد ... وصحبه وسلم  احلمد هلل وحده والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله

 : املسألة حمل النظر -1

. حتيط باإلنسان يف حياته خماطر كثرية، ومنها ما تتعرض له األموال يف خضم النشاط االقتصادي
فاإلنسان يتوق إىل سالمة ثروته ومنوها وزيادهتا، و يتحقق ذلك إال باالستثمار والعمل فيها، ولتحقيق ذلك 

دراية وحنكة يف استثمار األموال بل إىل مهارة يف االبتعاد عن كل ما يهدد تلك احتاج األمر ليس فقط إىل 
 .األموال باخلسران أو اخنفاض األرباح وهو علم قائم بذاته اشتهر باسم التحوط وهو موضوع هذه الورقة

 : التحوط يف اللغة -2

م بأموره، وحاطه كأله احلياطة يف اللغة هي الرعاية يقولون يتحوط أخاه حيطة حسنة أي يتعهده ويهت
ورعاه، وحوطه بىن حوله حائطاً، ويف االصطالح املايل التحوط تبين اإلجراءات والرتتيبات واختيار صيغ العقود 

 . الكفيلة بتقليل املخاطر إىل احلد األدىن مع احملافظة على احتماالت جيدة للعائد على االستثمار

لغرض منها التخلص من أو إلغاء املخاطر اليت تكون خارج ومن معانيه يف املصطلح املايل إسرتاتيجية ا
 .(1)نطاق النشاط الرئيسي أو خارج جمال االستثمار املستهدف

 :الخطر  -3
الشرف والقدر ومنها قوهلم فالن ذو خطر، واخلطر هو اجملازفة معان عدة فهو يف اللغة العربية  للخطر 

أخطر يل : قال الزخمشري يف الفائق . اهنني يف العاب القمارواإلشراف على اهللكة وهو اجلائزة اليت تعد للمرت 
فالن واخطرت له اذا تراهنا، واخلطر ما وضعناه على يدي العدل فمن فاز أخذه وهو من اخلطر مبعىن الغرر 

خاطر بنفسه خماطرة اشفاها على خطر : وقال يف حميط احمليط. (2)الن ذلك املال على شفا ان يفاز به ويؤخذ 
 . هذا أمر خطر أي مرتدد بني ان يوجد وبني ان ال يوجدو . هلك

                                                 

باملعىن الذي أشرنا إليه أعاله بل  هناك أنواع من الصناديق االستثمارية تسمى صناديق التحوط، غرضها ليس التحوط - 1
العكس من ذلك غرضها هو حتمل خماطر عالية لتحقيق أرباح عالية ولذلك جيب االنتباه إىل عدم اخللط بني األمرين، 

 .وهي موضوع هذه الورقة
 332ص  1ج : الزخمشري الفائق - 2
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 Riskيف لغة العرب املعاصرة، اذ جاءت ترمجة لكلمة " جديداً "وقد اكتسبت الكلمة معىن 
، يتعلق باحتمال وقوع املكروه يف عمليات االستثمار يف علم املالية مشتهراً وأصبحت مصطلحًا . (1)االجنليزية

 .لمة خطر وخماطر وخماطرة بنفس املعىنوالتأمني، وحنن نستخدم ك

 :المخاطرة في االدبيات المالية  الخطر و مفهوم -4
. ال يكاد مفهوم املخاطرة حيتاج اىل تعريف ألنه مفهوم واضح يستخدمه الناس حىت يف حمادثاهتم العادية

حبدوث النتائج  فهم املستمع أنه يتحدث عن وضع عدم التيقن" هناك خماطرة يف أمر ما"فإذا قال املتحدث 
وهذا بالضبط ما يقصد باملخاطرة يف لغة . املطلوبة واحتمال أن يكون املآل هو إىل أمر غري حمبب إىل النفس

الدراسات املالية، فهي تشري اىل الوضع الذي نواجه فيه إحتماالن كالمها قابل للوقوع أحدمها حمبب اىل النفس 
االت اليت نواجه فيها إحتمااًل واحد فقط هي حاالت انعدام ومن اجللي أن احل ،واآلخر مكروهفيه ومرغوب 
 . اخلطر

احلالة اليت تتضمن إحتمال االحنراف عن الطريق الذي يوصل اىل "وقد عرف أحد الكتاب املخاطرة بأهنا 
 .(3)" إحتمال اخلسران"وعرفها آخر اهنا ببساطة . (2)" نتيجة متوقعة أو مأمولة

أي عمل يقوم به االنسان الن أي قرار يتخذه االنسان ميتد اىل املستقبل  واملخاطرة جزء ال يتجزأ من
وهي وان وجدت يف كل القرارات اليت . يواجه احتمال عدم التحقق بالصورة املأمولة لتغري الظروف واألحوال

ت لكنها تكتسب أمهية خاصة عندما تكون دراسة املخاطر جزءًا من عملية اختاذ القرارايتخذها اإلنسان 
على توليد العائد املتوقع هي أمر غري  (مثل رأس مال االستثمار) ان قدره أي أصل من األصول. املالية

مضمون، ولذلك فاننا نسعى دائمًا اىل دراسة القوى اليت ميكن ان تؤثر يف قدرة ذلك األصل على توليد 
 . العوائد

اإلحصاء، وعلم االقتصاد، وعلم  ودراسة املخاطر هي موضوع عدد من العلوم االجتماعية منها علم
وال ريب أن نظر كل علم من هذه العلوم إىل املخاطرة له خصوصياته اليت ينفرد هبا عن . اإلدارة املالية والتأمني

ومع كل التعقيدات النظرية اليت تكتنفها دراسة املخاطر فإن معناها ال . وان كان املفهوم األساسي واحد اآلخر
 . علوم عما ذكر أعالهمجيع هذه ال يفخيرج 

                                                 

ليزية من اللغة العربية اذ أصلها كلمة رزق جاءت اىل االجن Riskومن العجيب قول بعض الكتاب االجانب ان كلمة  - 1
 Ansellالعربية حمتجني بان ما اصاب املسلم من ربح أو خسارة يراه كله من عند اهلل ويرضى به هلذا السبب أنظر 

2- Vaughan, Fundamentals of Risk and Insurance.P.7 
3 - Megginson, Corporate Finance theory P.95 
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  :هل يمكن إلغاء الخطر -5
غري أمر الن هذا اخلطر وإزالته عن الوجود  ليس إلغاءعلى ما فيه من تعقيد ان الغرض من دراسة اخلطر 

هل ميكن ألحد ان يلغي خطر الزالزل والرباكني . فاخلطر له مصادر خارجه عن سيطرة متخذ القرارممكن 
ال يف التغريات االجتماعية كاهنيار الدول واالنقالبات العسكرية واحلروب والفيضانات واجلفاف وكذلك احل

واالضطرابات لذلك فإن دراسة اخلطر الغرض هو إدارة االستثمار بطريقة تقلل من آثاره واختاذ السبل للحماية 
 . منه

 :قياس المخاطرة  -6
  .اخلطر قابالً للقياسذلك اذا مل يكن ال قيمة له من الناحية العملية ودراستها الواقع ان مفهوم املخاطرة 

إن مفهوم املخاطرة الذي ذكرنا أنه واضح يف ذهن الناس، يفرقون فيه أيضًا بني خماطرة عالية وأخرى 
االصابة فاإلنسان العادي يستطيع ان يدرك ان خطر فاحتمال وقوع املكروه يكون بدرجات خمتلفة، . متدنية

 ثالثة باكتات من السجائر يومياً أكرب من ذلك الذي يواجهه من يدخن بأمراض الرئة الذي يواجهه من يدخن
وكذلك فان وجود رصاصة واحدة يف مسدس العب الروليت الروسية يعين أنه . عددًا حمدودًا من السجاير

اكرب رصاصتان عّدوه الذي يهدده بالقتل  يواجه خطر املوت بنسبة تقل عن ذلك الذي يكون يف مسدس
. ومبا أن يف اخلطر قليل وكثري ففيه درجات بني القليل والكثري. يف مسدسه ثالث رصاصات كانخطرًا إذا  

وهكذا احتاج األمر إىل معايري لقياس املخاطر وتصنيفها بطريقة متكن من التعرف على درجتها بشكل واضح 
 . قع من االستثمارومقارنة املخاطر املتضمنة يف القرارات املختلفة مع بعضها البعض مث مع العائد املتو 

واليوم هناك طرق متعددة لتصنيف املخاطر ولقياسها تقوم هبا مؤسسات متخصصة، كما تتبىن البنوك 
ان دراسة اخلطر وقياس املخاطر ليس الغرض منه استبعاد  .وشركات التأمني مقاييسها اخلاصة للمخاطر

من يدخل يف االستثمار ذي املخاطر العالية  االستثمارات ذات املخاطر العالية وإمنا الغرض هو التأكد من ان
تكون فرص االستثمار عالية املخاطر فإن حيصل مقابلها على ربح جمٍز مقارنة بذي املخاطر املتدنية، فعندما 

ذلك ال يعين عدم إقبال الناس عليها إذا أمكن قياسها وقابلها عوائد جمزية بالقدر الذي يرون إنه مالئم 
يكتنف قياس املخاطرة فيها اليت ستثمارية االفرص الذي ال يقبل عليه املستثمرون هو ال .ملستوى تلك املخاطر

هذا الغموض نفسه يضحى خماطرة ومن . الغموض وعدم الوضوح فال يعرف هل هي عالية أم متدنية املخاطرة
 .مث فإن كل استثمار ال يكون قياس املخاطرة فيه واضحاً يعد ذا خماطرة عالية
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 قدمون وجود الخطر، وإدارة المخاطر؟هل عرف األ
إذ ال يعلم الغيب إال اهلل سبحانه  .كل أمر حيدث يف املستقبل فانه يكون بالضرورة إحتمايل الوقوع

 . وتعاىل

وقد ادرك االقدمون مسألة اخلطر واستبطنوها يف عملية اختاذ القرارات ويف . أمر اخلطر ليس جديداً 
 :على سبيل املثال املعاقدات اليت جتري بينهم، خذ 

ما يسمى باملخاطر االئتمانية وهي أشهر أنواع املخاطر يف املعامالت املالية فكانوا يف  عرف األقدمون
وكذا . باالعتبار مالءة املقرتضالربوية آخذين لزيادة حيددون اعقد القرض،  (الذي كانوا يتعاملون فيه بالربا)

فتزيد مبقدار احتمال  يلحظ فيه املخاطرة االئتمانيةيف بيوع األجل  احلال يف بيوع األجل، ان جزءًا من الزيادة
 .وما الرهون والضمانات إال وسائل إلدارة املخاطر. عدم التسديد

ذلك . هي التحوط وإدارة املخاطرومن اجللي ان أحد وظائف عقد السلم  .وأوضح من ذلك عقد السلم
فهو سينفق مبالغ مالية على البذور وعلى الغرس والسقي  ( ارتغري االسع )ان املزارع يواجه املخاطر السوقية 

فاذا جاء وقت احلصاد وكان . ، وهو يأمل ان يبيع انتاجه فيغطي مجيع ما أنفق وحيصل على ربح إخل ...
مع اضطرار املزارع للبيع لعدم توافره على . اخنفضت اسعار السلع الزراعيةيف القطاع الزراعي االنتاج وفريًا 

ببيع  ولذلك يؤدي عقد السلم اىل محاية املزارع من هذا اخلطر. على التسويق التجاريودعات او القدرة املست
وثابت ان التعامل بالسلم مل يقتصر . انتاجه مقدماً والتخلص من هذه املخاطرة ونقلها إىل من يستطيع حتملها

به الناس بصفة اساسية للوقاية من املخاطر على املزارع الفقري الذي ال جيد املال لشراء البذور وامنا تعامل 
، حىت من قبل من ال يشتغل يف الزراعة، بل ان مفهوم املخاطر وإدارة املخاطر مل يكن بعيداً من اذهان السعرية

الفقهاء قدميًا وقد ذكر ابن تيميه ما يدل على فهم ملعىن اخلطر كما هو مشتهر يف املعامالت املالية فقال 
ر التجارة وهو ان يشرتي السلعة بقصد ان يبيعها ويتوكل على اهلل يف ذلك هبذا ال بد منه اخلطر خطران خط"

تفسري آيات )والثاين امليسر اليت يتضمن أكل مال الناس بالباطل فهذا الذي حرمه اهلل ورسوله ... للتجار 
لتجاري أما خطر ، فخطر التجارة خطر موجود يف الطبيعة والبيئة احمليطة بالعمل ا(077، ص2أشكلت ج

فاملساقاة "... ، توزيع الثروة بينهم وذلك كان حمرماً  إلعادةيف امليسر  املتالعبونامليسر فهو مقتطع يولده 
واملزارعة تعتمد أمانة العامل وقد يتعذر ذلك كثريًا فيحتاج الناس إىل املؤاجرة اليت فيها مال مضمون يف الذمة 

 .(1)"ن األمكنة واألزمنة عن املزارعة إىل املؤاجرة ألجل ذلكوهلذا يعدل كثري من الناس يف كثري م

                                                 

 .235ص 37الفتاوى ج  -1
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وجذور حماوالت اإلنسان لقياس املخاطر قدمية تعود اىل القرن السابع عشر عندما اكتشف الرياضي 
، مث قانون االعداد الكبرية الذي مكن من املقامرةاملشهور باسكال نظرية االحتماالت وهو حياول حل لغز 

مات املتوفرة عن االمس لتوقع ما يستحدث يف الغد، والتوزيع الطبيعي يف االحصاء ومعامل استخدام املعلو 
م، ان االنسان ميكن عن طريق التنويع 1151االرتباط مث انتهت اىل هاري ماركوتيس الذي اثبت يف سنة 

تكوين احملفظة  لقد بدأ ماركويتز دراسته بفرضية ان.  (1)تقليل املخاطر يف االستثمار يف السوق املالية
 . االستثمارية ميكن أن يعتمد على متوسط عائد االستثمار وعلى االحنراف املعياري لذلك العائد

وبينما ان متوسط العائد هو عبارة عن املعدل املثقل لكل أصل حتتويه احملفظة، فإن املخاطرة يف احملفظة 
ليت حتتويها احملفظة أقل ما ميكن وهي الفكرة بالنسبة للمحفظة ستكون أقل كلما كان االرتباط بني األصول ا

مبدأ التنويع، بناء على ذلك فإنه ميكن القول ان املخاطرة اليت يتضمنها إمتالك أصل من : اليت أطلق عليها
األصول يف حمفظة إستثمارية تتكون من عنصرين، أحدمها ميكن جعله ينخفض إىل حد االختفاء من خالل 

ولذلك فإن نظرية تكوين . إلشارة ا ليها، والعنصر الثاين ال بد أ، يتحمله املستثمرعملية التنويع اليت سبق ا
ومن جهة أخرى . احملفظة االستثمارية هو يف الواقع اخليار بني تعظيم العائد ويف نفس الوقت ختفيض املخاطرة

يف تكوين احملفظة ال يقل عنصرًا مؤثرًا ( صيغ اإلستثمار)فقد اصبح معامل االرتباط بني األدوات االستثمارية 
وتكتسب  . يف أمهيته عن األصول املستثمرة فيها ومل يعد ممكناً النظر إىل هذه األدوات مبعزل عن بعضها البعض

 . كل أداة أمهيتها من مقدار ما تساهم به يف العائد الكلي للمحفظة

رافات املعيارية ومبعدالت ولذلك فإن تطبيق نظرية ماركويتز حيتاج إىل دراية تامة باملتوسطات واالحن
عندما  (2)مث جاءت النقلة األخرى على يد شارب . االرتباط جلميع األصول اليت ميكن أن تكون منها احملفظة

أثبت ان املستثمر إمنا حيصل على عائد مقابل عنصر املخاطرة الذي ال ميكن إلغاءه بالتنويع إذ ملاذا يتوقع 
رة ال حيتاج اىل حتملها وبإمكانه التخلص منها؟ ولذلك فإنه إذا أخفق االنسان ان حيصل على عائد عن خماط

 .يف اعمال مبدأ التنويع كما ينبغي فإنه حيمل نفسه خماطرة ال عائد من وراء حتملها

 :الفرق بين الخطر والمكروه  -7
تثمار فاخلسارة يف االس. املكروه هو ذلك االمر الذي ال حنب ان يقع ، اما اخلطر فهو إحتمال وقوعه

فاملوت مثاًل هو . هي املكروه الذي نسعى اىل تفاديه أما اخلطر فهو إحتمال حتقق هذا الذي خنشى وقوعه

                                                 

1 -  Markowitz, H Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments  
– John Wiley 1959. 

2 - Capital asset prices, The journal of finance, Vol.19 , 1964, PP425- 442 
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سنة  07ولذلك فان رسوم التأمني على احلياة ملن ختطى عمره . املكروه اما اخلطر فهو إحتمال وقوع املوت
لى كثرياً من رسوم التأمني لرجل اليزال يف أعلى إلرتفاع معدل اخلطر أي ان إحتمال موته خالل مدة العقد أع

 .ريعان الشباب، وذلك ممن كان يف سن الشباب

 ضروري لتحقيق المشروعية؟" الخطر"هل وجود  -8
" اخلطريرير"صريريني يف املصريريرفية اإلسريريالمية وبعريريض أعضريرياء اهليئريريات الشريريرعية بريريان وجريريود تخثريريرياً مريريا نسريريمع مريرين املك

مريرين املخريرياطر هريريي مظنريرية عريريدم " تفريرير  "املاليريرية وان املعاملريرية الريرييت  متطلريريب أساسريريي لتحقيريريق املشريريروعية يف املعريريامالت
ريم  " صرينو الربريا"املشروعية وأهنا  ك  وان وجريود اخلطرير فريرق أسرياس بريني القريرض الربريوي واملضرياربة واملشرياركة وان مرين ح 

 . إىل آخر ذلك من املقوالت املعروفة... حترمي الزيادة يف القرض إهنا ربح ال يقابله خماطره 

الريربح فيريه كاحتمريال اخلسريران  قول يعين ان الربح أو العائد من االستثمار جيب أن يكون أمراً احتمالهذا ال
غري مشروعة، أو هي مظنة عدم املشريروعية، ومعتمريدهم يف ذلريك كلريه ( بناء على هذا النظر)وإال كانت  املعاملة 

وهريذا كريالم . (1)"اخلريراج بالضريمان" مقاعدة اخلراج بالضمان املستمدة من حديث رسريول اهلل صريلى اهلل عليريه وسريل
 :حيتاج إىل نظر وتأمل من جوانب

ال سريريبيل إىل إلغريرياء اخلطريرير فريريالقول بريريأن االسريريتثمار الريريذي خيلريريو مريرين املخريرياطر غريريري مشريريروع ال معريريىن لريريه ألن  :  األول
حريريىت القريريرض املوثريريق بريريرهن فيريريه خمريرياطرة والضريريمان والريريرهن فيريريه ال  .مثريريل هريريذا االسريريتثمار غريريري موجريريود أصريريالً 

                                                 

  اشرتى غالما يف زمرين رسريول اهلل  أخرج الشافعي وامحد وأصحاب السنن واحلاكم من طريق عروة عن عائشة ان رجالً   -1
بريرده بالعيريب فقريال املقضريي عليريه قريد أسريتغله فقريال   فكان عنده ما شاء اهلل مث رده من عيب وجده فقضى رسريول اهلل 

 ".اخلراج بالضمان"  رسول اهلل 
التلخريرييص وقريريد اختلريريف الفقهريرياء يف سريريند احلريريديث وفقهريريه، فاحلريريديث صريريححه ابريرين القطريريان كمريريا قريريال احلريريافظ ابريرين حجريرير يف 

 . هو حديث صحيح: ونسب إىل الزركشي قوله  اخلبري
واخلريريراج بالضريريمان لريرييس "وقريريال عنريريه ابريرين العريريرا يف حتفريرية االحريريوذي ". ال يصريريح"وأمريريا ابريرين حريريزم فقريريد قريريال عريرين هريريذا احلريريديث 

اخلريراج "وقريال يف القريبس علريى موطريأ ابرين أنريس ". حديثاً مروياً وإمنريا هريو خريرب علريى أمرير وقريع ال يعلريم بقيتريه وال يصريح سرينده
 ". بالضمان حديث ال يصح

وقاعريدة اخلريريراج بالضريريمان لريرييس مسريريتندها هريريذا احلريديث فحسريريب فقريريد اسريريتدل مريرين قريريال هبريا مبريريا روى ابريرين ماجريريه مريرين حريريديث 
ومبريريا روى ". ال حيريريل بيريريع مريريا لريرييس عنريريدك وال ربريريح مريريامل يضريريمن"  عمريريرو بريرين شريريعيب عريرين أبيريريه عريرين جريريده قريريول رسريريول اهلل 

عتاب بن أسرييد علريى أهريل   يعلى عن أمية عن أبيه قال استعمل رسول اهلل  البيهقي من حديث عطاء بن صفوان بن
 ".احلديث... أين أمرتك على أهل اهلل بتقوى اهلل ال يأكل احد منكم من ربح مامل يضمن"مكة فقال 

ل ومن الفقهاء من قصر معىن احلديث على الطعام فقد سئل اإلمام أمحد وإسحاق برين راهويرية عرين ربريح مريامل يضريمن فقريا
 ". كما قال يف كل ما يكال ويوزن  ال يكون عندي إال يف الطعام يعين مامل يقبض قال إسحاق"
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وان كريريريل هريريريذه اإلجريريريراءات وسريريريائل  .إخل...يريريريان احتمريريريال مريريريوت املريريريدين وهريريريالك الريريريرهن والقريريريوة القريريرياهرة يلغ
 .لتقليل املخاطر وإدارهتا

مريا يقريريع ان الضريمان املريريذكور يف احلريديث خيتلريف يف معنريرياه عرين اخلطرير بريرياملفهوم املريايل إذ هريو يقتصريرير علريى : الثاايي 
لبيئرية احمليطرية بتلريك السريلعة مثريل تقلريب األسريواق أو بالريه تعلريق حمل العقد مثل اهلالك ولرييس على السلعة 

  .وحنو ذلك وهي مجيعاً خماطر معتربة .تغري سعر العملة

اخلريريريراج بالضريريريمان يريريريدل علريريريى ان مريريرين لريريريه اخلريريريراج فعليريريريه الضريريريمان لكونريريريه جعريريريل الضريريريمان علريريريه "قريريريال يف املغريريريين 
اخلريريراج مسريريتحق بالضريريمان أي " وقريريال بعضريريهم" مريريا حيصريريل مريرين غلريرية العريريني املبتاعريرية"، واخلريريراج (1)لوجريريوب اخلريريراج لريريه

اخلريريراج بالضريريمان معنريرياه ان املشريريرتي الريريذي اغتلريريه لريريو هلريريك يف يديريريه كريريان منريريريه : "، ويف التريرياج واإلكليريريل (2)"بسريريببه
 . (3)"وذهب الثمن الذي نقد فيه فالغلة له بضمانه

تولريريد منريريه كاملنريريافع فمريريا ورد بشريريأن اخلريريراج بالضريريمان يف كريريالم الفقهريرياء إمنريريا يتعلريريق بالنمريرياء املتصريريل بريرياملبيع أو امل
 .بأمر خارج عن العقد . وحنوها، وال يتعلق باخلطر مبعناه املايل وهو احتمال وقوع اخلسارة

معريىن اخلريريراج بالضريمان إمنريريا يتعلريريق بنريوع حمريريدد مرين املخريرياطر وهريريي املخرياطر املتصريريلة بسريالمة املبيريريع ولريرييس اذن ف
اخلطريرير فهريريم وإدراك ملسريريائل إشريريارات تريريدل علريريى  يف كريريالم الفقهرياءوقريريد وجريريدنا . احتمريال وقريريوع اخلسريريران يف التجريريارة

ينريدرج عنريدهم  ومريع ذلريك فريإن هريذا اخلطرير ال( أي احتمال وقوع اخلسران) الذي فصلنا فيه قبل قليل مبعناه املايل
 . ومل يستشهد أحدهم بالقاعدة املشار إليها يف معرض احلديث عن هذا اخلطر حتت قاعدة اخلراج بالضمان

 :تأمل على سبيل املثال غري مطردة( أي اخلراج بالضمان)ة ان هذه القاعد: والثالث

ظريرياهر مريريذهب أمحريريد ان الثمريريار إذا تلفريريت قبريريل متكريرين املشريريرتي مريرين جريريذاذها كريريان مريرين ضريريمان البريريائع مريريع ان  -أ 
انريريه جيريريوز للمشريريرتي التصريريرف فيهريريا بريريالبيع وغريريريه فيجريريوز تصريريرفه مريريع كريريون ضريريماهنا علريريى أيضريرياً ظريرياهر مذهبريريه 

اجلواب ال خيالفها ألنريه ال يتعلريق اخلراج بالضمان، ولكن هل خيالف قاعدة ، فهذا ربح بال ضمان "البائع
أي ان وجريود اخلطرير لرييس أمريراً ضريروري لتحقيريق . باملبيع وإمنا هو اخلطر مبعناه املايل فلريم مينريعبنماء متصل 
 .املشروعية

                                                 

 .203ص 8املغين ج -1
 .3ص 8عون املعبود ج -2
 .180ص 1التاج واإلكليل ج -3
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وهريو روايريرية  مثريل بيريع بضرياعة السريريلم قبريل القريبضبيريع الريدين ممرين لريرييس عليريه رضريي اهلل عنريريه جيريوز عنريد مالريك  -ب 
فهريل خيريالف ذلريك قاعريدة ربريح مريا مل يضريمن؟ اجلريواب عن أمحد مع ان الدين لرييس مضريموناً علريى املالريك، 

ال خيالفهريريا ألن اخلطريرير يف بيريريع الريريدين ممريرين لريرييس عليريريه هريريو خطريرير ائتمريرياين وال ينريريدرج حتريريت ربريريح مريريا مل يضريريمن 
 .اخلطر مبعناه املايل فهو 

قد ثبت بالسرينة الصريحيحة الرييت ال معريارض هلريا وضريع الريثمن عرين  املنافع يف اإلجارة والثمرة قبل القطع فانه -ج 
املشرتي إذا أصابتها جائحة ومع هذا جيوز التصرف فيها ولو تلفت لصارت مضريمونة عليريه بريالثمن الريذي 

 .أخذه كما هي مضمونة له بالثمن الذي دفعه

، (1)رد صرياحب املبريدعيف مسألة من وجد متاعه عند مفلس، اختلفوا واألشهر يف املذهب احلنبلريي كمريا أو  -د 
ان الرواية عن أمحد ان الزيادة للبائع ال للمفلس، مع ان قاعدة اخلراج بالضمان تقتضريي ان تكريون الزيريادة 

ويف ضريريريمانه وهريريريذا دليريريريل عريريرين القاعريريريدة ليسريريريت  .للمشريريريرتي املفلريريريس ألن الزيريريريادة حصريريريلت واألصريريريل يف ملكريريريه
 .مطردة وال يلزم أعماهلا يف كل استثمار

 :من آثارهار والتوقي تخفيف المخاطآليات  -9
واملكريريريروه يف جمريريال االسريريتثمار هريريريو كمريريا أسريريلفنا هريريريو احتمريريال وقريريوع املكريريريروه،  كمريريا أسريريلفنا اخلطريرير مبعنريرياه املريريريايل  

 . اخلسران ألن تثمري األموال غرضه االسرتباح

 :أهم طرق التحوط غير التعاقدي -01
نويريريع االسريريتثمارات بطريقريرية مريرين أهريريم طريريرق التحريريوط الطبيعريريي أو غريريري التعاقريريدي مريريا يسريريمى بريريالتنويع ذلريريك ان ت

علمية يؤدي إىل تقليل املخاطر فاالستثمار يف قطاع العقار فقط، على سريبيل املثريال، يعريرض املسريتثمر إىل خمرياطر 
وعنريريدما جيريريري تنريرياول عمليريرية التنويريريع بطريقريرية فنيريرية فإهنريريا تشريريمل مجيريريع . أعلريريى ممريرين يسريريتثمر يف سريريلة مريرين القطاعريريات

تقلريريل مريرين آثارهريريا علريريى احملفظريرية االسريريتثمارية، ومريرين جهريرية أخريريرى ميكريرين ان يعريريا  املخريرياطر املتوقعريرية مث التنويريريع بطريقريرية 
املسريريتثمر بعريريض املخريريرياطر بريريإجراءات ذاتيريريرية فعلريريى سريريبيل املثريريريال التريرياجر األمريكريريريي الريريذي يبيريريع جريريريزءاً مريرين انتاجريريريه يف 

ه مريرين أحريريد اليابريريان وخيريرياف مريرين خطريرير تغريريري سريريعر الريريني مريريا عليريريه إال ان يتمريريول يف اليابريريان وحيولريريه فريريوراً إىل ملريرية بلريريد
البنوك بالعملة اليابانية، عندئٍذ فإنه يكون قد محريى نفسريه مرين تقلريب السريعر ألن العملرية إذا اخنفضريت أو ارتفعريت 

 . مل يكن حمتاجاً إىل الصرف، فيسدد من إيرادات مبيعاته

                                                 

 .318ص 4املبدع ج -1
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 :في المعامالت التقليدية التعاقدي  أدوات التحوط -00
واملشريريريهورة )وهريريريي عقريريريود االختيريريريارات . بريريالتحوطا يسريريريمى مريريرييف املعريريامالت التقليديريريرية هنريرياك اربعريريرية عقريريريود متثريريريل 

 .، واملستقبليات، واملقالباتمع تأجيل البدلنيوالبيع ( اخليارات املاليةباسم 

 ( :Option)االختيارات -00-0
أصريل مرين األصريول بريثمن حمريدد يف ترياري  ( أو بيريع)عقد اخليار املايل هو عقريد يلتريزم مرين خاللريه طريرف بشريراء 

( اشريريرتى)باخليريريار ان شريرياء بريرياع ( دافريريع الرسريريم)ويكريريون الطريريرف اآلخريرير . مقابريريل رسريريم( ة حمريريددةخريريالل فريريرت  أو)حمريريدد 
فيتمتريريريع بريريذلك مقابريريريل رسريريم ويلتريريريزم  اإلنسريريانحريريق بيريريع يشريريريرتيه  أوعلريريريى ذلريريك فهريريريو حريريق شريريريراء . وان شريرياء مل يفعريريل

 .الطرف اآلخر لرغبة دافع الرسم

اشريريرتينا هريريذه  إذاهريريذا التوقريريع ولكننريريا خنشريريى شريريركة معينريرية وحنريريب ان نسريريتفيد مريرين  أسريريهمكنريريا نتوقريريع ارتفريرياع   فريريإذا
فهريل . رمبريا يرينخفض سريعرها أوترتفريع  اليوم لبيعها غداً واحلصول علريى الفريرق يف السريعر ان هريذه االسريم ال األسهم

مريرين خطريرير االخنفريرياض واالسريريتفادة مريرين فرصريرية االرتفريرياع؟ ميكريرين ذلريريك عريرين طريريريق شريريراء  أنفسريرينامحايريرية  إىلمريرين سريريبيل 
 األسريريهمبريريان يبيريريع علينريريا تلريريك ( مقابريريل رسريريم)زم فيريريه الطريريرف اآلخريرير يلتريري CALL OPTIONعقريريد إختيريريار 

حتققريريريت توقعاتنريريريا، اشريريريرتينا تلريريريك  فريريريإذا. ، مريريريع عريريريدم التزامنريريريا بالشريريريراء(هريريريو السريريريعر السريريريائد اآلن)بسريريريعر متفريريريق عليريريريه 
كمريا . وحصريلنا علريى الفريرق الريذين ميثريل الريربح لنريا( املرتفريع)بذلك السعر مث بعناها بالسعر السريائد اجلديريد  األسهم

مرين ذلريك بينمريا حنريتفظ مبلكيرية تلريك  أنفسرينامنلكهريا ونريريد ان حنمريي  أسريهمميكن لنريا عنريدما نتوقريع اخنفرياض أسريعار 
بريريان يشريريرتي منريريا هريريذه ( البريريائع للخيريريار)ان نريريدخل يف عقريريد إختيريريار يلتريريزم فيريريه الطريريرف اآلخريرير ( األصريريولأو ) األسريريهم
ولريريريذلك ميكريريرين لنريريريا خريريريالل آجريريريل اخليريريريار . يعدون التريريريزام منريريريا بريريريالب( السريريريعر السريريريائد اليريريريوم)بسريريريعر نتفريريريق عليريريريه  األسريريريهم

انريريه يف حالريرية اخنفريرياض السريريعر سريريوف لريرين نتريريأثر بريريذلك ويف حالريرية ارتفاعريريه نسريريتفيد مريرين ذلريريك بتحقيريريق  إىلاالطمئنريريان 
 .الربح

 : مع تأجيل البدلينالبيع -00-2
 انريه عقريد وفيه جيري بيع آجل يف املستقبل بسريعر يتحريدد اليريوم فيلتريزم الطرفريان بريالبيع والشريراء بريثمن حمريدد إال
وميكريرين مريرين . غريريري نريرياجز إذ ان آثريرياره مريرين قريريبض الريريثمن وتسريريلم املبيريريع ال حتصريريل إال عنريريد التريرياري  املتفريريق عليريريه املؤجريريل

مليريون لريرية ايطاليرية بعريد سريتة أشريهر ونواجريه  إىلكنريا حنترياج   فريإذا. األسريعارخالل هذا العقد االحتماء من أثرير تغريري 
حريريل  فريريإذا. فانريريه ميكننريريا ان نريريدخل يف عقريريد بيريريع آجريريل كمريريا ذكرنريريا يف ذلريريك التريرياري  عنريريه اليريريوم أسريريعارهاخطريرير ارتفريرياع 

وعقريود البيريع . وقبضنا اللريريات( بصرف النظر عن السعر السائد عندئذٍ )دفعنا الثمن املتفق عليه يف العقد  األجل
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 أوالسريريلع  أووميكريرين ان تقريريع علريريى أي أصريريل مريرين األصريريول . اآلجريريل عقريريود مباشريريرة حتصريريل بالتفريرياوض بريريني الطريريرفني
 .واملعادن الثمينةالنقود 

 :المستقبليات -00-3
 :أموريشبه عقد املستقبليات عقود البيع اآلجل، لكنه خيتلف عنه يف 

فهو عقد منطي حيدد فيه نوع السلعة وكميتها وتاري  تسليمها ويريرتك السريعر لكريي يتحريدد بفعريل قريوى  -1
 .العرض والطلب

 .منظمة خمصصة لذلك بطريقة املزايدة أسواقان جتري يف  -2

 أمريريام)تفصريريل بينهمريريا دائمريرياً غرفريرية املقاصريرية الريرييت تكريريون البريريائع  إذلعالقريرية بريريني طرفيهريريا ليسريريت مباشريريرة ان ا -3
 (.البائع أمام)واملشرتي ( املشرتي

 .يقع تصفية مجيع العقود يومياً لتحديد الثمن إذوهي عقود يومية  -4

ن شريرائه للسريلعة الرييت زم ان يدفع املشريرتي الريثمن كريامالً بريل يلتريزم يف كريل يريوم بريدفع الفريرق بريني  ريتيل وال -5
اخنفريريض السريريعر كريريان لريريه ان يسريريرتد مريرين غرفريرية  فريريإذاهريريي حمريريل العقريريد وسريريعرها الريريذي يسريريدد يف ذلريريك اليريريوم 

حريل األجريل كريان للمشريرتي ان يقريبض السريلعة الرييت اشريرتاها حبسريب  فريإذا. املقاصة جزءاً مما دفريع سريابقاً 
بقريبض الفريرق بريني سريعر الشريراء  واالكتفرياءدائماً اخلروج مرين ذلريك  بإمكانهإال ان . الكميات والوصف

 .وذلك بالبيع األجلوسعر البيع قبل حلول 

القريريريبض إال نسريريريبة ضريريريئيلة مريريرين هريريريذه العقريريريود إال ان فعاليريريرية املسريريريتقبليات يف احلمايريريرية مريريرين  إىلولريريريذلك ال ينتهريريريي 
اردب مريريرين  1777واضريريريحة وذلريريريك ان منريريريتج القمريريريح الريريريذي يتوقريريريع انريريريه سريريرييكون لديريريريه  األسريريريعارخطريريرير التقلريريريب يف 

 أودفريريع مريريال  إىلحلصريرياد يسريريتطيع ان يبيعهريريا اآلن يف سريريوق املسريريتقبليات فيحمريريي نفسريريه دون احلاجريرية القمريريح عنريريد ا
 .االلتزام ببيع تلك احلبوب

 :  SWAP المقالبات-00-4
واشريريريتهر بابريريريه باللغريريرية اإلجنليزيريريرية وهريريريو  أو باملقالبريريريات مريريرين أهريريريم أدوات إدارة املخريريرياطر مريريريا يسريريريمى باملبريريريادالت

اقريريدام طرفيريريه علريريى تبريريادل أصريريل مريريايل مقابريريل أصريريل مريريايل آخريرير مبريريا يشريريبه املقايضريرية الت دواملقصريريود باملبريريا". سريريواب"
ولتبسريرييط املسريريألة تبسريرييطاً غريريري خمريريل لنفريريرتض ان . ملصريريلحة الطريريرفني ولغريريرض تقليريريل املخريرياطر احمليطريرية بريريذلك األصريريل

ن سريريعر شريريركة أمريكيريرية صريريدرت إىل اليابريريان بضريرياعة باعتهريريا بريريثمن مؤجريريل ملريريدة سريرينة قريريدره مائريرية مليريريون يريرين يابريرياين وكريريا
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الصريرف عندئريٍذ هريو مائرية يرين للريدوالر الواحريد فهريي تتوقريريع احلصريول بعريد عريام علريى مليريون دوالر حبكريم كوهنريا شريريركة 
الوطنيريريرية وهريريريي الريريريدوالر ولريريريذلك إذا تغريريريري سريريريعر الصريريريرف عنريريريد وقريريريت االسريريريتحقاق  أمريكيريريرية متسريريريك دفاترهريريريا بالعملريريرية
دوالر بريريل أقريل مرين ذلريك الريذي يعريريين  يرين فريريإن حصرييلة البيريع لرين تكريون مليريون 157فأصريبح مريثالً الريدوالر يسرياوي 

 . ان العملية اليت كان غرضها حتقيق الربح انتهت إىل اخلسران

هناك طرق لتفادي هذه املخاطرة منها مريا يسريمى بالسريواب وفيريه تتفريق هريذه الشريركة مريع شريركة يابانيرية تكريون 
دوالر فتحصريريريل  قريريريد صريريريدرت بضريريرياعة إىل الواليريريريات املتحريريريدة وتسريريريتحق بعريريريد سريريرينة  ريريرين تلريريريك البضريريرياعة وهريريريو مليريريريون

مليون ين املسريتحقة للشريركة األمريكيرية،  177املبادلة، وعند موعد االستحقاق حتصل الشركة اليابانية على مبلغ 
بينما حتصل الشركة األمريكية على املليون دوالر املستحقة للشركة اليابانية فتكون كريال الشريركتني قريد حصريل علريى 

 . احلماية من تقلبات الصرف األجنيب 

ملثريريال البسريرييط يوضريريح الفكريريرة األساسريريية لكريرين الواقريريع ان عريريامل املبريريادالت بريريالغ التعقيريريد، ويكريريون الطريريرف هريريذا ا
اآلخريريرير يف مؤسسريريرية مصريريريرفية قريريريادرة علريريريى حتليريريريل املخريريرياطر وإدارهتريريريا، وال يتوقريريريف وظيفريريرية السريريريواب علريريريى احلمايريريرية مريريرين 

، ومؤامريرية التريريريدفقات النقديريريرية، خمريرياطر الصريريريرف األجنريرييب بريريريل ميكريرين اسريريريتخدامها يف إدارة املخريريرياطر املتعلقريرية باالئتمريريريان
 .ومبادلة العائد الثابت مبتغري

 :المخاطر وإدارة تقليل يؤدي استخدام أدوات التحوط إلى كيف -02
منتجريوا السريلع األوليرية وذلريك لريدرء ( وال يزال يسريتخدمها)تعد أقدم أنواع التحوط هي تلك اليت استخدمها 

 .الفكرة خماطر تقلبات األسعار واملثال التايل يوضح

 .يقوم عمل مصنع السكر على شراء خام السكر مث تكريره مث بيعه سلعة صاحلة لالستهالك 

والربح الذي حيققريه هريذا املصرينع معتمريداً اعتمرياداً كليرياً علريى الفريرق بريني سريعر طرين السريكر اخلريام وطرين السريكر 
ىن ان اخنفرياض سريعر املكرر، ومن املعلوم ان سوق السكر سوق عامليرية وان سريعري السريكر املريذكورين مرتابطريان مبعري

 .اخلام ينعكس مباشرة على أسعار السكر املكرر 

وهريريذا يعريريريين ان املصريريرينع يتحمريريريل خمريريرياطر عظيمريريرية فلريريريو ان املصريريرينع عنريريريدما بريريريدأ الريريريدورة اإلنتاجيريريرية كريريريان سريريريعر طريريرين 
 47، فريريإذا كانريريت تكلفريرية التكريريرير للطريرين الواحريريد هريريي 187دوالر وسريريعر طريرين السريريكر املكريريرر  177السريريكر اخلريريام 
ولكرين هريذا صريحيح فقريط يف حالرية . دوالر للطن الواحريد 47ع يعرف انه حيقق إيراداً صافياً قدره دوالر فإن املصن

فلريريريو ان السريريريعر . اسريريتمرار سريريريعر السريريكر املكريريريرر عنريريد هريريريذا املسريريتوى مريريرين تريريرياري  شريريراء اخلريريريام إىل تريرياري  بيعريريريه مكريريرراً 
بيل أمريريريريام هريريريريذا دوالر فريريريريال سريريريري 127دوالر إىل  187دوالر اخنفريريريض مريريريرين  177اخنفريريريض بعريريريريد شريريريريراء اخلريريريريام بسريريريريعر 
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املصريرينع وال سريرييما إذا   إغريريالقدوالراً للطريرين وهريريي خسريريارة رمبريريا يرتتريريب عليهريريا  27املصريرينع إال حتمريريل خسريريارة مقريريدارها 
 .كان حجم اإلنتاج كبرياً وطاقة املصنع عالية 

فماذا يفعل املصنع لتفادي هذا اخلطر؟ يف اللحظة اليت يقوم هبا املصنع بشراء طن مرين السريكر اخلريام بسريعر 
هريريي عبريريارة عريرين بيريريع طريرين السريريكر املكريريرر ( أي بيريريع سريريلعة ال ميلكهريريا)دوالر يقريريوم مباشريريرة بعمليريرية بيريريع قصريريري  177
لقريد ألغريى املصرينع هبريذا الرتتيريب خمرياطر تقلريب األسريعار عنريدما تريتم عمليرية . دوالر 167( على سبيل املثريال)بسعر 

  .أقلأو أكثر أو  167التكرير فإن السعر اجلاري يف السوق إمنا يكون 

 187دوالر فإنريه وان يكريون فريوت علريى نفسريه فرصرية احلصريول علريى سريعر  167ا كريان السريعر أكثرير مرين فإذ
فريإن فكريرة احلمايرية تكريون أوضريح  167وإذا كان السريعر أقريل مرين . دوالر فإن قد ضمن نفسه من اخنفاض السعر

 . احملقق للربح مع كون األسعار السوقية أقل من ذلك  167ألنه يكون قد ضمن سعر 

واقع أكثر تعقيداً من هذا املثال البسيط ألن ما يقريع فعريالً هريو إمكانيرية الريدخول يف عقريود أخريرى يريتم طبعاً ال
من خالهلريا الريتخلص مرين العقريد السريابق قبريل أدائريه ومرين مث االسريتفادة مرين ارتفرياع األسريعار حريىت مريع وجريود احلمايرية 

 .اخنفاضهامن 

يريريار مريريايل ولكريرين هريريذا موضريريوع خيريريرج عمريريا ميكريرين هلريريذا املصريرينع ان حيمريريي نفسريريه عريرين طريريريق الريريدخول يف عقريريد خ)
 .وهذا أمر معهود يف الدول الغربية يف كثري من الصناعات ( . حنن بصدده

 :والتحوط التعاقدي( العادي)التحوط االقتصادي  -03
ذكرنا آنفاً ان معىن اخلطر معروف قدمياً وحديثاً وان العمريل  علريى االبتعرياد عرين املخرياطر وتفاديهريا هريو عمريل 

مي، وقريريد كريريانوا وال يزالريريون يتخريريذون يف حيريرياهتم اليوميريرية أنواعريرياً مريرين اإلجريريراءات الريرييت ال غريريرض هلريريا إال النريرياس منريريذ القريريد
تفريريادي املكريريروه بتقليريريل احتمريريال وقوعريريه وهريريو مريريا يسريريمى بريريالتحوط، وقريريد فرقريريوا بريريني نريريوعني مريرين التحريريوط، األول هريريو 

قفال على البيوت وتفادي اخلروج لرييالً اإلجراءات اليت يقوم هبا اإلنسان مببادرة منه لتقليل املخاطر مثل وضع اال
إخل، وهلريريا تطبيقريريات واضريريحة أيضريرياً يف جمريريال االسريريتثمار مثريريل اسريريتثمار ...واالبتعريرياد عريرين املنريرياطق املوبريريوءة بريرياألمراض 

إخل، وهريذا مريا يسريمى بريالتحوط االقتصريادي والنريوع اآلخرير ...اإلنسان يف بلريده وعريدم التعامريل مريع مرين ال يوثريق بريه 
الريريدخول يف عقريريد مريريع طريريرف آخريرير مريريؤاده ونتيجتريريه تقليريريل املخريرياطر ومعاجلريرية آثارهريريا وإدارهتريريا التحريريوط التعاقريريدي وهريريو 

لصاحله سواء بنقل تلك املخاطر إىل جهة أخرى أو الدخول يف عقد مشتقة ليست مقصريودة حبريد ذاهتريا يف جمريال 
 .االستثمار ولكنها مطلوبة إلدارة املخاطر
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 :المباحةالتحوط باآلليات مشروعية  -04
ن اخلطر يف االستثمار هو احتمال وقريوع املكريروه فريإن الريذي يظهرير لنريا ان ختفيريف املخرياطر والتريوقي إذا قلنا ا

منهريريا باآلليريريات املشريريروعة لريرييس أمريريراً مباحريرياً فحسريريب بريريل هريريو منريريدوب إليريريه ألن فيريريه حفظريرياً للمريريال وحفريريظ املريريال مريرين 
وال يقتصريريرير مقصريريريد حفريريريظ املريريريال علريريريى اإلجريريريراءات واألحكريريريام العامريريرية مثريريريل قطريريريع يريريريد  مقاصريريريد الشريريريريعة اإلسريريريالمية

السارق واحلجر على السفيه وإجياب الضمان على املعتدي بل ان األدلة واضحة على واجب التصريرف برياألموال 
ال بالطريقريريريرية الريريريرييت تبعريريريريدها عريريريرين الضريريريريياع منهريريريريا منريريريريع إنفريريريرياق املريريريريال يف الوجريريريريوه غريريريريري املشريريريريروعة والريريريريدعوة إىل تنميريريريرية املريريريري

واسريريتثماره ومنريريع اكتنريريازه وحبسريريه عريرين التريريداول ومريرين جهريرية أخريريرى األمريرير بالكتابريرية واإلشريريهاد والريريرهن يف الريريديون كريريل 
، وهريريذه اإلجريريراءات نتيجتهريريا حفريريظ مالريريه مريرين الضريريياع ذلريريك  رتريريه حفريريظ املريريال وإبعريرياده عريرين خطريرير اهلريريالك والضريريياع

كريريون احتمريريال حتققهريريا متريريدنياً، فريريإذا اختريريذ وإبعريرياده عريرين ركريريوب املخريرياطر بريريال حسريرياب طلبريرياً ملزيريريد مريرين األربريرياح الريرييت ي
اإلنسريريان الوسريريائل ضريريمن نطريرياق املبريرياح مريرين العقريريود واإلجريريراءات لغريريرض تقليريريل املخريرياطر فريريإن عملريريه هريريذا جريرياٍر علريريى 

 . مقاصد الشريعة

والتريريوقي مريرين املخريرياطر  يف االسريريتثمار وختريريري  أفضريريل اإلجريريراءات والشريريروط والعقريريود هريريو مريرين عمريريل النريرياس منريريذ 
سنن البيهقي ويف جممع الزوائد ان العباس بن عبد املطلريب إذا دفريع املريال مضرياربة اشريرتط علريى  القدمي فقد ورد يف

صريرياحبه ان ال يسريريلك بريريه حبريريراً وال ينريريزل بريريه واديريرياً وال يشريريرتي بريريه دابريرية ذات كبريريد رطبريرية فريريان فعريريل ذلريريك فهريريو ضريريامن 
 . (1)فرفع شرطه إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأجازه

. ورد مثريل ذلريك يف الفترياوى البرين تيميرية. ء عن آليات مشروعه للتوقي من املخرياطروقد حتدث بعض الفقها
فاملساقاة واملزارعة تعتمد أمانة العامل وقد يتعذر ذلك كثرياً فيحتاج النرياس إىل املريؤاجرة : "... قال رمحه اهلل تعاىل

واألزمنريريرية عريريرين املزارعريريرية إىل  الريريرييت فيهريريريا مريريريال مضريريريمون يف الذمريريرية وهلريريريذا يعريريريدل كثريريريري مريريرين النريريرياس يف كثريريريري مريريرين األمكنريريرية
، واملسريألة واضريحة فاملزارعرية واملسرياقاة مرين عقريود األمانرية ولريذلك يتعريرض صرياحب األرض (2)"املؤاجرة ألجريل ذلريك

أي خيانريرية العامريريل، ولريريذلك يتجهريريون إىل املريريؤاجرة حريريىت يكريريون املريريال مضريريموناً " املخريرياطر األخالقيريرية"إىل مريريا يسريريمى 
ومعلريريوم ان الشريريريعة توجريريب مريريا توجريريب حبسريريب اإلمكريريان "مث أضريرياف رمحريريه اهلل . غريريري متريريأثر بنتريريائج العمليريرية الزراعيريرية

، أي ان مثريريل هريريذا العمريريل ال خيريريالف أحكريريام الشريريريعة "وتشريريرتط يف العبريريادات والعقريريود مريريا تشريريرتطه حبسريريب اإلمكريريان
 .اليت جاءت على حسب طاقة البشر وإمكاناهتم 

 
                                                 

 .157ص 13بدائع الصنائع ج  -1
 .235ص 37الفتاوى ج  -2
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 :اإلسالمية المعاصرة أهم أيواع المخاطر وسبل التوقي منها في المعامالت المالية -01
املخريريرياطر الريريرييت تواجههريريريا االسريريريتثمارات واملعريريريامالت اإلسريريريالمية ال ختتلريريريف يف اجلملريريرية عريريرين تلريريريك الريريرييت تواجههريريريا 
االستثمارات التقليدية وكلهريا متعلقرية بريالقوى والعوامريل الرييت تريؤدي إىل االحنريراف عرين الطريريق املرسريوم ومرين مث عريدم 

ع املخريرياطر وإمنريريا اجلديريريد يف األدوات الريرييت وقريريع تصريريميمها إلدارة تلريريك ولريرييس اجلديريريد يف أنريريوا . حتقريريق الريريربح املريريأمول
املخاطر ومعاجلتها، مرين هريذه املخرياطر مريا هريو معريروف مشريهور منريذ القريدمي مثريل املخرياطر االئتمانيرية وهريي احتمريال 

 وقريريد عريريرف النريرياس قريريدمياً سريريبل التريريوقي مريرين ذلريريك بريريالرهن والكفيريريل وحنريريو. عريريدم قريريدرة املريريدين علريريى الوفريرياء بالتزاماتريريه
ذلريريك، ومنهريريا املخريرياطر السريريوقية أو التجاريريرية وهريريي الريرييت تتعلريريق بتغريريري األسريريعار وتقلريريب األسريريواق ومل يعريريدم األقريريدمون 
سريريريبالً للتريريريوقي منهريريريا مثريريريل الريريريدخول يف عقريريريد السريريريلم فإنريريريه محايريريرية مريريرين تقبريريريل األسريريريعار باالخنفريريرياض مسريريريتقباًل، ومنهريريريا 

هنريرياك خمرياطر تقلريريب أسريريعار العمريريالت وخمريرياطر  اخليريارات يف العقريريود مثريريل خيريريار الشريريرط وخيريار النقريريد وغريريريه، وحريريديثاً 
تغريريريريري أسريريريريعار الفوائريريريريد، وهريريريريي وان كانريريريريت تتعلريريريريق بريريريريأمر حمريريريريرم هريريريريو الزيريريريريادة الربويريريريرية إال اهنريريريريا خطريريريرير حمريريريريدق بكريريريريل أنريريريريواع 
االستثمارات أنه ارتفاعها أو اخنفاضها يؤثر على مجيع األسعار يف األسواق، وخمرياطر السرييولة واملقصريود هبريا تريدين 

أصل من األصول عند احلاجرية إىل ذلريك فالعقريار مريثالً يتضريمن خمرياطر سرييولة عاليرية لصريعوبة ( تسييل)إمكانية بيع 
بيعريريه عنريريد الرغبريرية يف ذلريريك بينمريريا ان األسريريهم أقريريل مريرين هريريذا البريرياب لسريريهولة الريريتخلص منهريريا بريريالبيع وتريريدين تكريرياليف 

 .ذلك

رة علريريى آثارهريريريا ألن وتلريريك إمنريريا هريريي عينريرية مريرين املخريرياطر الريريرييت تسريريعى إدارة املخريرياطر إىل إجيريرياد الوسريريائل للسريرييط
 .املخاطر كثرية فكل ما ميكن ان يؤثر على حتقق هدف املستثمر فهو خطر حيتاج إىل عالج

 :ضمان الطرف الثالث لرأس المال أو له وللربح -06
إذا قامريريريت عمليريريرية االسريريريتثمار علريريريى أسريريرياس املداينريريرية مثريريريل ان يبيعريريريه عقريريرياراً باألجريريريل فريريريالثمن متعلريريريق بذمتريريريه وهريريريو 

أمريريا إذا اعتمريريد االسريريتثمار . توثيريريق الريريدين بالضريريمانات الشخصريريية والريريرهن وحنريريو ذلريريكمضريريمون عليريريه وال بريريأس مريرين 
( القريريريراض)علريريى عقريريد الوكالريريرية حبيريريث يسريريلم رأبالريريريه إىل مريريدير يسريريتثمره مقابريريريل أجريرير أو علريريى أسريريرياس تعريريد املضريرياربة 

لريي ان هريذا وج. حيث يديرها مقابل نسبة من الربح عندئٍذ تكون يده يف احلالتني على املال يد أمانة فال يضريمن
 .يرتتب عليه خماطر إضافية فهل جيوز لطرف ثالث ان يتربع بالضمان فيتحقق غرض املستثمر

الضريريمان حبريريد ذاتريريه مريرين األمريريور اجلريريائزة بريريل هريريو عمريريل يثريرياب فاعلريريه إذا قريريام بريريه احتسريرياباً الن فيريريه سريريداً حلاجريرية 
لفقهريي اإلسريالمي الريدويل بشريأن املضمون، أما ضمان طرف ثالث لرأبال املضاربة فقد صدر به قرار من اجملمع ا

 : صكوك املقارضة وجاء فيه
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ليس هناك ما مينع شرعاً من النص يف نشرة اإلصدار أو صكوك املقارضة على وعريد طريرف ثالريث منفصريل "
يف شخصيته وذمته املالية عن طريف العقد بالتربع بدون مقابل مببلغ خمصص جلرب اخلسريران يف مشريروع معريني علريى 

مسريريتقالً عريرين عقريريد املضريرياربة مبعريريىن  ان قيامريريه بالوفريرياء بالتزامريريه لريرييس شريريرطاً يف نفريرياذ العقريريد وترتريريب أن يكريريون التزامريرياً 
أحكامه عليه بني أطرافه ومن مث ليس حلملة الصكوك أو عامريل املضرياربة الريدفع بريبطالن املضرياربة أو االمتنرياع عرين 

 ". ة ان هذا االلتزام كان حمل اعتبار يف العقدالوفاء بالتزاماهتم هبا بسبب عدم قيام املتربع بالوفاء مبا تربع به حبج

 :ان املتأمل يف هذا القرار جيد انه اشرتط لصحة ضمان الفريق الثالث عدة شروط هي

ان يكريريون الضريريريامن مسريريريتقالً يف شخصريرييته وذمتريريريه املاليريريرية عريرين طريريريريف العقريريريد، واالسريريتقالل املريريريذكور ال يقتصريريرير  -أ 
ية اعتباريرية مسريتقلة يف ظريل القريانون بريل يلريزم ان حبيث يكريون كريل طريرف شخصري" القانوين"على االستقالل 

ألن هريذا يئريول إىل ضريمان رأس ( املضريارب)يتحقق االستقالل املايل فريال يكريون الضريامن مملوكرياً للمضريمون 
مريريريال املضريريرياربة وهريريريو ممنريريريوع، فهريريريل يتصريريريور حقريريرياً ان يتريريريربع شريريريخص أو جهريريرية يتحقريريريق فيهريريريا معريريريىن االسريريريتقالل 

كلفه؟ إذا وقع ذلريك كريان ضريماهنا ال غريرض منريه إال ملسرياعدة هريذا املذكور بالضمان مع ما فيه من خماطر و 
 .املستثمر وهذا لعمري غري متصور

هو استقالل الضمان عن العقد الذي ينظم عملية االسريتثمار كعقريد املضرياربة مريثالً ويقصريد  الثاينوالشرط  -ب 
. ضريمان أو رجريع عنريهباالستقالل ان ال ينفس  عقد املضاربة لو ان الضريامن اخفريق يف الوفرياء بالتزامريات ال

بسريريبب عريريدم .... الرفريريع بريريبطالن املضريرياربة .... لريرييس حلملريرية الصريريكوك : "... مث أكريريد القريريرار ذلريريك بريريالقول
مبعريريىن آخريرير ان يكريريون سريرييان لريريدى املسريريتثمر ان يوجريريد هريريذا الضريريمان أو ال " قيريريام املتريريربع بالوفريرياء مبريريا تريريربع بريريه

 .جتعل هذا الضمان صعب املنال. وكل ذلك غري متصور. يوجد

وال غريريريرو فريريريان القريريريرار .  خيفريريريى ان هريريريذه الشريريريروط ال تتريريريوفر يف املعريريريامالت املاليريريرية الريريرييت يكريريريون غرضريريريها الريريريربحوال
واحلريرياالت الريرييت يتصريريور فيهريريا . مريريع االلتريريزام بشريريروطه الصريريارمة –بقريريدر مريريا نعلريريم  –املريريذكور للمجمريريع مل جيريرير تطبيقريريه 

( األردن)لرية الرييت نريص عليهريا القريريرار االسريتفادة مرين هريذا الرتتريب هريي يف حريريال كريون احلكومرية هريي الضريامن مثريريل احلا
وعن تطبيقه احلالية ضمان احلكومة السعودية ملستحقات محلة الصكوك على هيئة الطريان املدين، واحلالة الثانيرية 

 .احملتملة للتطبيق هي أن يكون الضمان بأجر وهذا أمر وارد ومقبول عند من جييز األجر على الضمان
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 :عملية المضمويةالتطوع بالضمان منفصاًل عن ال -07
بعد ان ظهرير جليرياً ان تريربع طريرف ثالريث مسريتقل بالضريمان غريري متصريور علريى املسريتوى التطبيقريي، فهريل جيريوز 
التريريربع بالضريريمان مريرين قبريريل طريريرف لريريه عالقريرية بالعمليريرية االسريريتثمارية مريريع حتقيريريق شريريرط اسريريتقالل العقريريدين عريرين بعضريريهما 

 .البعض، حبيث يضمن يف عقد مستقل عن عقد املضاربة أو الوكالة

وصريريريفة ذلريريريك ان يكريريريون بريريريني طريريريرفني معاملريريرية اسريريريتثمارية يرغريريريب رب املريريريال مريريرين املريريريدير اسريريريتثمار أموالريريريه ولريريريذلك 
ضريريمان رأس املريريال أو الريريربح ولكريرين الضريريمان إذا شريريرط يف أصريريل عقريريد الوكالريرية أو املضريرياربة أفسريريدمها ألن يريريد الوكيريريل 

عريربة يف العقريود باحلقريائق واملعرياين ال ال: "فهي هبذا الضمان تنقلب إىل قرض بناء علريى قاعريدة. واملضارب يد أمانة
وحقيقرية العقريد انريه مريال مضريمون علريى الوكيريل فأشريبه القريرض ويكريون يف الزيريادة عليريه املتمثلرية يف " باأللفاظ واملباين
 . الربح شبهة الربا

هذا إذا كان الضمان مشروطاً يف العقد ولكن ماذا لريو تطريوع الوكيريل هبريذا الضريمان بعريد العقريد؟ هريذه مسريألة 
ال جيوز القراض بالضمان أي باشريرتاطه علريى العامريل وأمريا ان تطريوع ".. قال يف شرح مياره . ف فيها الفقهاءاختل

وأمريا لريو ".. ويف حاشية الدسريوقي علريى الشريرح الكبريري . (1)"به بعد العقد ففي لزومه رأيان للشيوخ باللزوم وعدمه
ويف حاشريريية الصريرياوي علريريى الشريريرح . (2)..."تطريريوع العامريريل بالضريريمان ففريريي صريريحة ذلريريك القريريراض وعريريدمها خريريالف 

 . (3)"وأما لو تطوع العامل بالضمان ففي صحة ذلك القراض وعدمها خالف"الصغري 

فلو أخذنا برأي من قال جبواز التربع بالضمان بعد العقد فريإن مرين لريوازم صريحة هريذا الضريمان حتقريق الشريروط 
 : التالية

التريربع مريا  "صرير خليريل يف برياب الضريمان ان يكون تربعرياً حقرياً، قريال يف مواهريب اجلليريل يف شريرح خمت -1
أمريا إذا تواطريأ عليريه أو كريان جريزءاً متممرياً للعمليرية االسريتثمارية فريال يكريون . (4)"كان من غري سريؤال

 .تربعاً حقيقة وان بي كذلك

ولريذلك إذا . ال رجوع على املتربع ألن التربع كاهلبرية ال يقريع إال بريالقبض والتريربع ال يريتم إال برياألداء -2
الضريريمان بعريريد انعقريرياد املضريرياربة أو الوكالريرية مل يكريرين للمسريريتثمر ان يلزمريريه بريريه إذ ال  رجريريع الضريريامن عريرين

 .رجوع له عليه ان كان متربعاً حقاً 
                                                 

 .81ص 3شرح مياره ج  -1
 .232ص 15لدسوقي على الشرح الكبري جحاشية ا  -2
 .310ص 8حاشية الصاوي على الشرح الصغري ج  -3
 .315ص 14مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ج  -4
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وقريد اجتهريت بعريض اهليئريات الشريرعية إىل تبريين ضريابط لالسريتقالل واالنفصريال هريو ان ال يرتتريب علريى انفسريرياخ 
ال يقريريريع إال بريريريإرادة فريريريإذا اجتهريريريت إرادة  وهريريريو ضريريريابط فعريريريال ولكنريريريه ملريريريا كريريريان الفسريريري . أحريريريد العقريريريدين انفسريريرياخ اآلخريريرير

 .العاقدين على بقاء الضمان ما بقي العقد اخلاص بالعملية املضمونة فان الضابط املذكور ال يعود ذا فائدة

 :التداول اليومي المبرمج مع الضمان -08
أس طورت بعض البنريوك برناجمرياً للحاسريب اآليل يسريتخدمه مريديرو صريناديق االسريتثمار لغريرض حتقيريق محايرية ر 

ويقوم الربنريامج علريى معريادالت رياضريية معقريدة وسريريّة ذات حقريوق حمفوظرية . املال يف االستثمار يف سوق األسهم
يسريمح للمريريدير املشريرتك اسريتخدام الربنريريامج مقابريل رسريوم تريريدفع ملالريك الربنريامج، ويقريريدم مطريور الربنريريامج  . ألصريحاهبا

ويقريريوم عمريريل . دير مبريريا ميليريريه عليريريه الربنريريامج يوميريرياً كجريزء مريرين عقريريد االسريريتخدام ضريريماناً لريريرأس املريريال بشريريرط ان يلتريريزم املريري
إىل جريزئني، اجلريزء األكريرب يف مراحبرية مؤجلرية ( مليريون 177الريذي نفريرتض انريه )الربنامج على تقسيم املبلغ املستثمر 

ويف الصريريرييغة التقليديريريرية يشريريريرتي املريريريدير هبريريريذا اجلريريريزء سريريريندات ديريريرين )موثقريريرية برهريريريون وضريريريمانات وذات خمريريرياطر متدنيريريرية 
جلزء اآلخر فيستثمر يف سوق األسهم فيحدد الربنامج كل يوم ملدير الصندوق عني األسريهم الرييت ، أما ا(حكومية

 . جيب ان يشرتيها لذلك اليوم وتلك اليت جيب أن يبيعها ليحصد الربح منها

الرييت ميكرين ان تتعريرض هلريا األسريهم يف يريوم ( اخنفرياض سريعر التريداول)ويستند الربنريامج إىل حقيقرية ان اخلسريائر 
( يف بعريريض األسريريواق وأكثريرير أو أقريريل يف أسريريواق أخريريرى% 17)دودة بنسريريبة حمريريددة مريرين قبريريل إدارة السريريوق واحريريد حمريري

ولريريذلك يبريريدأ الربنريريامج بتغطيريرية هريريذه النسريريبة . بعريريدها يوقريريف التريريداول يف أسريريهم الشريريركة الريرييت تريرينخفض بتريريك النسريريبة
خرياطرة ألن رأس املريال أصريبح ابتداًء مث كلما زاد الربح من األسريهم فريإن هريذا يعريين إمكانيرية حتمريل قريدر أكريرب مرين امل

(. دون الريريربح)فريريإذا التريريزم املريريدير مبريريا ميليريريه عليريريه الربنريريامج مث خسريرير فريريإن مقريريدم الربنريريامج يضريريمن لريريه رأس املريريال . سريرياملاً 
الواقريريع ان هريريذا الضريريمان مسريريتمد مريرين حقيقريرية ان االسريريتثمار بنريرياء علريريى تعليمريريات الربنريريامج ال ميكريرين ان يرتتريريب عليريريه 

الريريرييت تريريريؤدي إىل اخلسريريريارة هريريريي عنريريريدما تريريرينخفض أسريريريعار األسريريريهم يف وضريريريع انعريريريدام ( ارمبريريري)اخلسريريريران واحلالريريرية الوحيريريريدة 
ولريريريذلك . السريرييولة أي ال جيريريد املريريدير مريريرين يشريريرتي منريريه األسريريهم فيسريريريتمر مالكريرياً هلريريا يومريرياً آخريريرير فتتضريرياعف اخلسريريائر

 . تكون هذه احلالة مستثناه من الضمان

 :مستند القول بجواز العمل بهذا البريامج -
ت الشرعية ملديري الصريناديق العمريل هبريذا الربنريامج ومسريتند القريول برياجلواز مريا ذهريب إليريه أجازت بعض اهليئا

ذكريرير شريريي  اإلسريريالم يف شريريرح اجلريريامع الصريريغري يف  "احلنفيريرية جبريريواز هريريذا النريريوع مريرين الضريريمان، قريريال يف الفتريرياوى اهلنديريرية 
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ه كريان الضريمان كتاب الصلح رجل قال لغريريه أسريلك هريذا الطريريق فريإن أخريذ مالريك فأنريا ضريامن فسريلكه فأخريذ مالري
 .(1)"صحيحاً 

 .(2)"إذا قال أسلك هذا الطريق فإنه آمن وان أخذ مالك فإنا ضامن فإنه يضمن".. ويف رد احملتار 

ولريريريو قريريريال لغريريريريه أسريريلك هريريريذا الطريريريريق فريريريإن أخريريريذ مالريريك فأنريريريا ضريريريامن فأخريريريذ مالريريريه صريريريح "ويف جممريريع الضريريريمانات 
 .(3)"الضمان

 :صيغة بيع العربون لحماية االستثمار -09
 177)ثمار التقليدي هرييكاًل الغريرض منريه محايرية رأس املريال ويقريوم علريى تقسرييم مبلريغ االسريتثمار عرف االست

يشريرتي مريدير االسريتثمار بريه سريندات ديرين ذات كوبريون صريفري ( مريثالً % )13إىل جزئني األول يتكريون مرين ( مثالً 
بعريد سرينة فيبرياع برياملزاد  177وهي السندات اليت تباع باملزاد حبسم ميثل سعر الفائدة فريإذا كريان السريند يريدفع مبلريغ 

 177معريريىن هريريذا إننريريا يف هنايريرية العريريام سنحصريريل علريريى مبلريريغ . هريريو سريريعر الفائريريدة 0ويكريريون مبلريريغ ( مريريثالً ) 13مببلريريغ 
وهذا اجلزء من اهليكل اخلاص بضمان رأس املال ألنه سيكون ديناً يف ذمة مصدر السندات فريإذا كانريت سريندات 

فيشريرتي  0أما املبلغ املتبقريي وهريو . صبح رأس املال مضموناً حكومية معىن ذلك ان املخاطرة أصبحت متدنية وأ
وهو عقد يلتزم مبوجبه قابض الثمن علريى ان يبيريع للطريرف اآلخرير باخليريار ) Optionبه مدير الصندوق اختيار 

ويتخريري املريدير أسريهماً يتوقريع ارتفرياع سريعرها ( أسهماً بسعر معني يف تاري  معني بينما يكون الطرف اآلخر باخليار
ذا حصل املتوقع اشرتى تلك األسهم بالثمن املتفق عليه مث باعهريا يف السريوق فريأدرك الريربح مرين الصريفقة وبريذلك فإ

حيصل للمستثمرين سالمة رأس ماهلم مع الربح الوفري، أما إذا مل ترتفع أسعار األسهم املقصودة كما توقريع املريدير 
الختيريريريار ويكريريريون قريريريد حتقريريريق للمسريريريتثمرين سريريريالمة وتكريريريون خسريريريارته هريريريي مريريريا دفريريريع  نريريرياً ل" ميريريريارس االختيريريريار"فإنريريريه لريريرين 
 .رأباهلم

فمريريا كريريريان مريريرين مريريريديري الصريريريناديق يف البنريريريوك اإلسريريريالمية إال أن تبنريريريوا هريريرييكالً يريريريؤدي إىل نفريريريس النتيجريريرية إال انريريريه 
إىل جريريزئني األول ميثريريل ( مريريثالً  177) والطريقريرية هريريي ان يقسريريم رأس املريريال . معتمريريد علريريى صريرييغة عقريريد بيريريع العربريريون

فيتحقريق محايرية رأس املريال  0دير يف مراحبة مريع جهرية موثوقرية وذات خمرياطر متدنيرية وبريربح قريدره ، فيدخل فيه امل13
فيدخل فيريه املريدير مريع احريد بنريوك االسريتثمار يف عقريد  0أما ما بقي وهو . 177إذ سيحصل يف هناية العام على 

حصريل االرتفرياع يف  ريرين عربونرياً  فريريإذا  0ويريريدفع مبلريغ  077بيريع أسريهم علريريى أسرياس العربريون فيشريريرتي أسريهماً  نهريا 
                                                 

 .433ص 23الفتاوى اهلندية ج  -1
 .23ص 27رد احملتار ج -2
 .164ص 5جممع الضمانات ج -3
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مث دفريريع الريريثمن إىل البريريائع واخريريتص الصريريندوق مببلريريغ ( 877مريريثالً بريريري )األسريريهم أمضريريى العقريريد وقريريبض األسريريهم فباعهريريا 
وإذا مل حيصريل االرتفرياع املتوقريع فمريا علريى املريدير إال ان يعريرض عرين إمضرياء . فيتحقق ربح عظيم للمشرياركني 177

عقريريريد الشريريريراء آنريريريف الريريريذكر ولكريريرين تتحقريريريق السريريريالمة لريريريرأس مريريريال  الريريريذي دفعريريريه عربونريريرياً يف 0العقريريريد ولريريرين يسريريريرتد مبلريريريغ 
 .وهبذا تتحقق نفس النتيجة االقتصادية حلماية رأس املال ولكن بطريقة مشروعة. املستثمرين

مريريرين ( ويعطيريريه شريرييئاً )يشريريرتي أو يكريريرتي سريريريلعة ( أن: ")وصريرييغة بيريريع العربريريون كمريريريا وردت يف كتريريب الفقريريه هريريريي
 .(1)"للبائع وان أحبه حاسبه به أو تركه( البيع تركه ان كره)أي املشرتي ( على انه)الثمن 

. وقريد اختلريف الفقهريرياء يف بيريع العربريريون فعريده مجهريريور الفقهرياء مريرين آكريل أمريريوال النرياس بالباطريريل وأجريازه احلنابلريرية
وقريريال يف املغريريين . (2)"يصريريح إجارتريريه أي العربريريون( و)ويقريريال أربريريون ( بيريريع العربريريون)يصريريح ( و")قريريال يف شريريرح املنتهريريى 

وقريد صريدر جبريواز بيريع العربريون قريرار اجملمريع . (3)"رم قلت ألمحد تريذهب إليريه قريال أي شرييء أقريل هريذا عمريرقال االث"
جيريريوز بيريريع العربريريون إذا : "بشريريأن بيريريع العربريريون حيريريث نريريص علريريى مريريا يلريريي( 3/8)02الفقهريريي اإلسريريالمي الريريدويل رقريريم 

يكريون مرين حريق البريائع إذا عريدل قيدت فرتة االنتظار بزمن حمريدد وحيتسريب العربريون جريزءاً مرين الريثمن إذا ا الشريراء و 
 ".املشرتي عن الشراء

 :الوعود المتبادلة المختلفة في محل الورود -21
ومن الرتتيبات اليت اختذهتا بعض البنوك لتحقيق احلماية لعمالئها املستثمرين طريقة تقوم علريى إصريدار وعريد 

األصريريول اململوكريرية للعميريريل يف تريرياري  ملريريزم بالشريريراء مريرين قبريريل البنريريك يسريريتفيد منريريه املسريريتثمر يلتريريزم البنريريك مبوجبريريه بشريريراء 
حمريريدد بريريثمن حمريريدد ولكنريريه شريريراء معلريريق علريريى شريريرط هريريو ان يكريريون  نهريريا اجلريرياري يف السريريوق أقريريل مريرين مسريريتوى معريريني 

قريدم البنريك إجيابرياً بالشريراء مرين  177فإذا حل األجريل وكريان السريعر يف السريوق يقريل عرين ( مثالً  177)متفق عليه 
ويف املقابريل يقريدم العميريل املسريتثمر وعريداً ملزمرياً بريالبيع للبنريك معلريق  فتحققت احلمايرية للمسريتثمر، 177العميل بري 

فإنريه يلتريزم ببيريع تلريك  177على شرط مفرياده انريه عنريد حلريول األجريل إذا كريان السريعر اجلرياري يف السريوق يزيريد عرين 
قريريريدم إجيابريريرياً بريريريالبيع إىل  177فريريريإذا حريريريل األجريريريل وكريريريان السريريريعر اجلريريرياري يزيريريريد عريريرين . 177األصريريريول إىل البنريريريك مببلريريريغ 

 . لبنك بناء على الوعد امللزما

 177واحملصلة النهائية هليكل االستثمار هي ان هذه األصريول سريوف يبيعهريا العميريل ويشريرتيها البنريك مببلريغ 
فريريإن كريريان مئريرية  . )ألن السريريعر اجلريرياري يف السريريوق ال خيريريرج عريرين ان يكريريون عنريريد حلريريول األجريريل أقريريل أو أكثريرير مريرين مئريرية 

                                                 

 .340ص  6حاشية الصاوي على الشرح الصغري ج -1
 .425ص 4اإلرادات ج شرح منتهى -2
 .437ص 8املغين ج -3
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مريرين املسريريتثمر أو مريرين البنريريك سريرييان بالنسريريبة  –مسريريتثمر وكريريذا شريريرائها كريريان بيعهريريا إىل البنريريك أو يف السريريوق سريرييان لل
فريريريإذا أراد العميريريريل املسريريريتثمر االسريريريتفادة مريريرين هريريريذا الرتتيريريريب فمريريريا عليريريريه إال أن يوكريريريل البنريريريك بريريريأن يشريريريرتي لريريريه (. للبنريريريك
يف اليريريوم األول مث تصريدر الوعريريود مرين الطريريرفني، فريريإذا حريل األجريريل وقريع التنفيريريذ فحصريريل ( علريريى سريبيل املثريريال)أسريهماً 

وجلريي ان العميريل قريد حصريلت لريه احلمايرية التامرية مرين تقلبريات أسريعار . لعميل على رأبالريه وعلريى ربريح حمريدد سريلفاً ا
 . السوق ولكن يف نفس الوقت ليس له أن حيقق رحباً عالياً يف حال ارتفاع سعر األسهم يف السوق

 :ويناقش يف مثل هذا الرتتيب مسائل 

 بعض أم هي مواعدة؟هل هذه وعود مستقلة عن بعضها ال: األوىل

أمريريريا املواعريريريدة فقريريريد صريريريدر عريريرين اجملمريريريع الفقهريريريي اإلسريريريالمي الريريريدويل قريريريراراً بشريريريأن الوفريريرياء بالوعريريريد واملراحبريريرية ل مريريرير 
املواعريريدة وهريريي الريرييت تصريريدر "م، وقريريد نريريص علريريى ان 1188يف ديسريريمرب ( 3/5و  2/5) 41-47بريريرقم )بالشريريراء 

كليهمريريا أو أحريريدمها فريريإذا مل يكريرين هنريرياك خيريريار فإهنريريا ال مريرين الطريريرفني جتريريوز يف بيريريع املراحبريرية بشريريرط اخليريريار للمتواعريريدين  
، ..."جتريريوز ألن املواعريريريدة امللزمريريرية يف بيريريع املراحبريريرية تشريريريبه البيريريريع نفسريريه حيريريريث يشريريريرتط ان يكريريون البريريريائع مالكريريرياً للمبيريريريع 

ولكريرين أصريريحاب هريريذا املنريريتج االسريريتثماري يقولريريون بريريان مريريا يصريريدر عريرين البنريريك واملسريريتثمر لريرييس مواعريريدة ألن املواعريريدة 
ل واحد يف وقت واحد كأن يقول الواعد األول أعدك ان اشرتي منك كذا بريثمن قريدره مئرية يف ترياري   تقع على حم

كريريذا، مث يقريريوم الواعريريد الثريرياين أعريريدك أن أبيريريع إليريريك ذلريريك الشريرييء بريرينفس الريريثمن يف ذات التريرياري  ويكريريون كريريل منهمريريا 
 .واعد وموعود فإذا وقع التنفيذ وردت الوعود على حمل واحد

ة فال يقع الوعريد األول والثرياين فيهريا علريى حمريل واحريد، فالوعريد األول معلريق علريى شريرط ان أما الطريقة املقرتح
فريإذا حريل األجريل جريرى تنفيريذ أحريد  177والثاين شرطه ان يكريون أقريل مرين  177يكون الثمن السوقي أعلى من 

ر املواعريريدة الريرييت وهلريريذا اجتهريريت اهليئريريات الشريريرعية الريرييت أجريريازت هريريذا الرتتيريريب إىل قبولريريه إذ مل جتريريد فيريريه حمظريريو . الوعريريدين
 .  تشبه العقد، حيث ينفذ وعد واحد فقط وال ميكن ان ينفذ الوعدان يف وقت واحد

 :التحوط باستخدام بريامج المرابحتين -20
يعد برنامج املريراحبتني مرين أكثرير طريرق التحريوط اسريتخداماً مرين قبريل البنريوك مريع عمالئهريا سريواء لغريرض احلمايرية 

 .ة واعدة عند احلد األدىن من املخاطرمن خماطر معينة أو اهتبال فرص استثماري

ويقريريوم الربنريريامج علريريى الريريدخول يف عقريريد مراحبريرية يف تريرياري  حمريريدد واالتفريرياق علريريى الريريدخول يف عقريريد مراحبريرية آخريرير 
 .بعد ذلك بستة أشهر أو سنة أو أكثر أو أقل يكون الربح فيه معتمداً على التغري الذي حيصل يف مؤشر معني
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... مريثالً )من عميله سلعاً بثمن مؤجل على سبيل املراحبة مريدة األجريل فيهريا  يف املراحبة األوىل يشرتي البنك
فيثبريريت يف ذمريرية البنريريك الريريثمن الريريذي . ويتفقريريان علريريى الريريربح فتبريرياع السريريلع املريريذكورة بريريثمن معلريريوم عنريريد التعاقريريد( سريرينة

لريريريزم ان ويكريريون االتفريرياق بينهمريريا علريريريى الريريدخول يف مراحبريرية أخريريرى عنريريد انتهريرياء أجريريل األوىل ال ي. يسريريتحق بعريريد سريرينة
تكون مؤجلة الريثمن، ولكرين يتضريمن االتفرياق ان يتحريدد الريربح فيهريا بنرياء علريى معريدل تغريري مؤشرير متفريق عليريه مثريل 

فريإذا حريريل األجريريل أبريريرم الطرفريان املراحبريرية الثانيريرية حيريريث يبيريع العميريريل إىل البنريريك سريريلعاً ( مؤشرير أسريريهم سريريوق دا مريريثالً )
والبيريريع علريريى كريريل حريريال يكريريون بريريثمن معلريريوم لسريريلع . سفريريإذا وجريريدنا ان املؤشريرير سريرييتحدد علريريى هريريذا األسريريا. باملراحبريرية

والنتيجريريرية ان العميريريريل املسريريريتثمر قريريريد حقريريريق الريريريربح الريريريذي حتقريريريق . ميكريريرين العميريريريل فريريريال اشريريريكال فيهريريريا مريريرين هريريريذا البريريرياب
ملسريريريتثمري األسريريريهم يف سريريريوق دا دون احلاجريريرية إىل ركريريريوب املخريريرياطرة بشريريريراء األسريريريهم فعريريريالً الريريرييت رمبريريريا يرتتريريريب عليهريريريا 

 .صيغة من صيغ التحوط خسران رأس املال، فجاء هذا

وقد اختلفت التطبيقريات يف ذلريك، ان يرينص بعضريها علريى اعفرياء العميريل مرين الريدخول يف مراحبرية جديريدة إذا 
اخنفريريض املؤشريرير حبيريريث أصريريبح التغريريري فيريريه سريريلبياً وهبريريذا حتصريريل احلمايريرية لريريرأس مريريال املسريريتثمر مريريع حصريريوله علريريى الريريربح 

 .إخل...مؤشرات أخرى كالذهب والبرتول  وميكن استخدام. الذي حصل عليه املستثمرون يف األسهم

 :بالبيع أو الشراء( بأجر)التحوط عن طريق االلتزام  -22
أكثر املخاطر اليت يسريعى املسريتثمرون إىل التحريوط منهريا تتعلريق بتقلبريات األسريعار، فاالسريتثمار بعملرية أجنبيرية 

يريث أصريبح حتويريل األمريوال إىل حىت لو حقق أرباحاً كاملتوقع ينتهي إىل اخلسران إذا كان سريعر الصريرف قريد تغريري حب
عملريرية البلريريد يرتتريريب عليريريه خسريريارة جسريرييمة عليريريه اذن ان يتقريريدم لطريريرف ثالريريث لطلريريب احلمايريرية ويكريريون ذلريريك بعقريريد 
مباشريرير يلتريريزم فيريريه ذلريريك الطريريرف بريريان يشريريرتي منريريه العملريرية األجنبيريرية بسريريعر متفريريق عليريريه اليريريوم فتتحقريريق لريريه احلمايريرية فريريإذا 

دما يقريريبض مسريريتحقاته مريريا عليريريه إال ان يقريريوم بالريريدخول يف عقريريد وجريريد ان سريريعر الصريريرف قريريد اخنفريريض عريرين املتوقريريع عنريري
 . مصارفة مع ذلك امللتزم وحيصل ذلك امللتزم برسم مقابل التزامه

وكريريذلك احلريريريال يف التجريريريار الريريريذين يسريريريتوردون السريريريلع يف خريريارج البلريريريد فتحصريريريل عليريريريه االلتزامريريريات املاليريريرية بعملريريرية 
االلتزامريريريات املتمثلريريرية يف  نهريريريا تغريريريري سريريريعر الصريريريرف  أجنبيريريرية، فريريريإذا سريريريوقوا سريريريلعهم وكريريريانوا علريريريى وشريريريك تسريريريديد تلريريريك

حلمايريرية نفسريريه فإنريريه يطلريريب إىل طريريرف ثالريريث ان يلتريريزم ببيريريع العملريرية األجنبيريرية إليريريه يف وقريريت  .فريريذهبت مجيريريع أربريرياحهم
احتياجه بسعر صرف متفق عليه عنريد االلتريزام حبيريث انريه إذا حريل األجريل فوجريد العملرية األجنبيرية قريد ارتفريع سريعرها 

تزم فاشرتاها منه بالسعر املتفق عليه ومحى نفسه من املخاطرة املتعلقرية بالصريرف األجنرييب ومقابريل ركن إىل ذلك املل
 . هذا االلتزام يدفع رباً معيناً لذلك امللتزم مقابل التزامه
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لكنريه خيشريى ان ترينخفض أسريعارها، ويف نفريس الوقريت  هوكذلك مالك األسهم الريذي يريريد ان حيريتفظ باسريهم
أسعارها رمبريا ترتفريع ميكرين أن حيمريي نفسريه إذا التريزام طريرف آخرير لريه بريأن يشريرتيها ميكرين لريه  ال حيب بيعها اآلن ألن

فريريإذا حريريل ذلريريك . أن يريريدخل يف عقريريد يلتريريزم طريريرف آخريرير بشريريراء تلريريك األسريريهم منريريه يف تريرياري  حمريريدد بريريثمن متفريريق عليريريه
امللتريزم فيحمريى األجل فوجد ان ما ختوف منه قد وقع واخنفضت أسريعار األسريهم مريا عليريه إال ان يبيعهريا إىل ذلريك 

وملثريل ذلريك تطبيقريات كثريرية يف التحريوط ويف كريل األحريوال فإننريا  .نفسه من خطر التقلب وحيصل امللتزم على رسريم
نتحدث عن عقدين منفصلني األول عقد حمله االلتزام فاملعاوضرية فيريه علريى االلتريزام فحسريب فهريو ملتريزم بالريدخول 

رف أمريريريا دافريريريع الرسريريريم فهريريريو باخليريريريار ألنريريريه غريريريري ملتريريريزم مريريريع الطريريريرف اآلخريريرير أي الريريريذي دفريريريع الرسريريريم يف عقريريريد بيريريريع أو صريريري
بالريريريدخول يف العقريريريريد بريريريريل هريريريريو املسريريريريتفيد منريريريريه، والعقريريريريد اآلخريريرير هريريريريو البيريريريريع أو الصريريريريرف وال يقريريريريع إال حريريريريني حيريريريريل أجريريريريل 
االسريريتفادة مريرين االلتريريزام فهريريو لريرييس بيعريرياً معلقريرياً وال مضريريافاً إىل املسريريتقبل حيريريث مل يقريريع بينهمريريا بيريريع عنريريد الريريدخول يف 

وقريريد اجتهريريت عريريدد مريرين اهليئريريات الشريريرعية إىل إجريريارة هريريذا . ن بيريريع نريرياجز مسريريتوٍف لشريريرائط الصريريحةفهريريو إذ. االلتريريزام
 .الرتتيب ولذلك تعمل به بعض البنوك اإلسالمية

 :مستند القول بجواز المعاوضة على االلتزام -23
عليريه االلتزام هو كون الشخص مكلفاً بفعل أو امتناع عن فعل ملصريلحة غريريه، وهريذا االلتريزام جتريوز املعاوضرية 

بريريريالبيع ان كريريريان مريريرياالً ألن البيريريريع كمريريريا عرفريريريه الفقهريريرياء هريريريو مبادلريريرية مريريريال مبريريريال، وظريريرياهر ان يف االلتريريريزام املريريريذكور منفعريريرية 
مقصودة وهي منفعة مباحة غري ممنوعرية شريرعاً، وهلريا قيمرية ماليرية معتريربة يف نظرير النرياس، فهريي إذاً قريد اكتملريت فيهريا 

. لصريريرف أو البيريريع أو الشريريراء مقابريريل رسريريم ال خيريريرج عمريريا ذكريريرفريريااللتزام با. صريريفات املاليريرية وجريريازت املعاوضريرية عليهريريا
وملثريريل هريريذا القريريول شريريواهد يف كريريالم الفقهريرياء قريريدمياً بشريريأن انريريواع مريرين االلتزامريريات أجريريازوا عليهريريا املعاوضريرية مثريريل التريريزام 

مقابريريل احلريريط مريرين املهريرير أو التريريزام الزوجريرية بعريريدم الريريزواج مريرين رجريريل آخريرير بعريريد مريريوت  امرأتريريهالريريزوج بعريريدم الريريزواج علريريى 
مقابل جعل وجواز نزول املرأة عن حقها يف الوطء والقسم يف مقابل عوض مريايل، وان اخليريار يقابلريه جريزء  زوجها

 .(1)من الثمن وحنو ذلك

 ،،،،.وصلى اهلل وسلم على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

                                                 

 (.املعاوضة على االلتزام بالصرف)نزيه كمال محاد . تفصيل ذلك يف حبث د - 1
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 المقدمة
 

 :، وبعد العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هلل رب 

يف الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر جملس جممع ( التحوط يف املعامالت املالية)فإنه يسرين املشاركة ببحث 
شكر أمانة وهبذه املناسبة فإين أ.الفقه اإلسالمي الدويل يف رحاب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 .اجملمع على اختيار هذا املوضوع الذي تدعو احلاجة إىل حبثه، وبيان أحكامه الشرعية

 :وقد انتظم البحث يف ثالثة مباحث وفق اخلطة اآلتية

 التحوط المفهوم واألنواع: المبحث األول. 
 مفهوم التحوط: املطلب األول 
 أنواع التحوط: املطلب الثاين 
 لشرعي للتحوط، والمخاطرة، وضمان رأس المالالتأصيل ا: المبحث الثاني 

 التأصيل الشرعي للتحوط: املطلب األول 
 التأصيل الشرعي للمخاطرة: املطلب الثاين 
 التأصيل الشرعي لضمان رأس املال: املطلب الثالث 
 وسائل التحوط: المبحث الثالث 

 وسائل التحوط لرأس املال من تذبذب القيمة السوقية: املطلب األول 
 وسائل التحوط لرأس املال من تذبذب أسعار الصرف: لب الثايناملط 
 إلدارة املخاطر االئتمانية وسائل التحوط: املطلب الثالث      

 واهلل املوفق
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 المبحث األول
 التحوط المفهوم واألنواع

 المطلب األول
 مفهوم التحوط

 :التحوط في اللغة
حفظوووه : حاطوووه حوطوووا، وحيطوووة وحياطوووة، أي: يقوووال حووووط، : مصووودر الفعووول الثالثوووي:  للغوووةالتحووووط يف ا
 .يبالغ يف االحتياط:  ، أي فالن يستحيط يف أمره ويف جتارتهو ،  وصانه وذب عنه

 .فالتحوط مأخوذ من االحتياط الذي يفيد التوثق والتعاهد والوقاية واالهتمام واإلحداق بالشيء 

 ".واحدة، وهو الشيء يُِطيُف بالشيءاحلاء والواو والطاء كلمٌة " (1) :جاء يف مقاييس اللغة

حيوط : ورجل حّيط. حاطك اهلل حياطة، وال زلت يف حياطة اهلل ووقايته"  (2) :وجاء يف أساس البالغة
وحوطت حائطا، وأحاط هبم ... يتعاهده ويهتم بأموره: أهله وإخوانه، وفالن يتحوط أخاه حيطة حسنة
فالن يستحيط يف أمره ويف جتارته أي يبالغ يف : يقولون العدو، وقد احتاط يف األمر واستحاط، مسعتهم

 ". االحتياط وال يرتك

رعاه، وحّوط حوله حتويطا أدار عليه حنو الرتاب حىت جعله : حاطه حيوطه" (3) :وجاء يف املصباح املنري
واحتاط للشيء  ...ومنه قيل للبناء حائط... حميطا به، وأحاط القةم بالبلد إحاطة استداروا جبوانبه وحاطوا به

 ".واألخذ بأوثق الوجوه( احلوط)افتعال وهو طلب األحظ 

حفظه، وصانه، وتعهده، كحوطّه، : حاطه حوطًا وحيطة وحياطة" (4) :وجاء يف القاموس احمليط
 ".السنة اجملدبة حتيط باألموال: والتحوط، والتحيط، وحييط باملثناة حتت... وحتّوطه

احلفظ والصيانة ودفع الضرر قبل وقوعه، وأقرب املصطلحات اليت حتمل هذا والتحوط يف اللغة عائد إىل 
راقبة واحلفظ، واآلخر أحدمها امل: الراء والعني واحلرف املعتل أصالن: "املعىن هي الرعاية والوقاية، قال ابن فارس

 ."الرجوع

                                                           

 .2/021البن فارس  (1)
 .041للزخمشري ص ( 2)
 .01للفيومي ص ( 3)
 .650للفريوزآبادي ص ( 4)
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التحفظ واالحرتاز من : هو فعل مايتمكن به من إزالة الشك، وقيل: االحتياط" (1) :ويف الكليات
هو األخذ باألوثق من مجيع : استعمال مافيه احلياطة أي احلفظ، وقيل: الوجوه لئال يقع يف مكروه، وقيل

 ".يعين افعل ماهو أمجع ألصول األحكام وأبعد عن شوائب التأويل( افعل األحوط)اجلهات ومنه قوهلم 

 :منها يفاتأما تعريف التحوط يف االصطالح، فقد ُعرف التحوط بتعر 

 (2).الوقاية واالحتماء وجتنب املخاطر قدر اإلمكان (0)
تبين اإلجراءات والرتتيبات واختيار صيغ العقود الكفيلة بتقليل املخاطر إىل احلد األدىن مع  (2)

 (3).احملافظة على احتماالت جيدة على للعائد على االستثمار
تكون خارج نطاق النشاط اسرتاتيجية الغرض منها التخلص من أو إلغاء املخاطر اليت  (3)

 (4).الرئيسي أو خارج جمال االستثمار املستهدف
 (5) .اإلجراءات اليت تتخذ حلماية املال من التقلب غري املتوقع، وغري املرغوب (4)

، ويتم (6)يف األسواق املالية املعاصرة يعين جتنب املخاطر قدر اإلمكان( hedging)فمصطلح التحوط 
 .العقود املسماة بعقود التحوطذلك من خالل مجلة من 

أن التحوط هو جتنب املخاطر أو إدارهتا قدر اإلمكان باختيار  وهي تدل علىهذه التعاريف متقاربة ، و 
وقاية رأس مال املستثمر بعقود جتنبه : لى عائد االستثمار، وميكن تعريفه بأنهصيغ عقود التحوط مع احملافظة ع
 .اإلمكان الوقوع يف املخاطر أو تقليلها قدر

 .والفقهاء يستخدمون لفظ احليطة، أو االحتياط، واألغلب استخدام هذه األلفاظ يف أبواب العبادات

 .والتحوط ليس ضماناً باملعىن اخلاص وال العام، وإمنا يكون ببذل الوسع يف جتنب املخاطر، والوقاية منها

  

                                                           

 .50للكفوي ص ( 1)
 .00و  04التحوط يف التمويل اإلسالمي، للدكتور سامي السويلم، ص : ينظر ( 2)
 
 .013علي القري صالتحوطات البديلة عن الضمان يف املشاركة والصكوك االستثمارية وغريها، للدكتور حممد  ( 3)
 .املرجع السابق ( 4)
 .51عبدالرحيم الساعايت، حولية الربكة العدد السابع ص.املشتقات املالية اإلسالمية وإدارة املخاطر التجارية، د: ينظر ( 5)
 .00سامي السويلم ص. التحوط يف التمويل اإلسالمي د: ينظر (  6)
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 المطلب الثاني
 أنواع التحوط

 :متعددة، وفيما يأيت أذكر أهم تلك األنواع باختصارالتحوط أنواع باعتبارات 

 :أنواع التحوط باعتبار محله: أولا 
التحوط يكون من املخاطر، واملخاطر أنواع كثرية ميكن الرجوع إليها يف الكتب املتخصصة يف املخاطر 

 : وإدارهتا، وبالتأمل فإنه ميكن إرجاعها إىل نوعني رئيسن، مها

 ،وتشمل املخاطر على رأس املال، والعائد، وخماطر السوق، والسيولة ،االستثماراملخاطر يف جمال  .0
 .وتذبذب العمالت

 .املخاطر االئتمانية، واملقصود هبا املخاطر من تعثر السداد بسبب إفالس العميل أو مماطلته .2

 :أنواع التحوط باعتبار طريقته: ثانياا 
 (1) :والتحوط هبذا االعتبار أنواع، منها

ويقصد به أساليب التحوط اليت ال تتطلب الدخول يف تعاقدات مع أطراف : االقتصاديالتحوط  .0
 .أخرى لغرض التحوط، مثل تنويع األصول االستثمارية

، مثل الصناديق التعاونية لغرض وهو قائم على عالقة تبادلية ال هتدف للربح: التحوط التعاوين .2
 .التحوط

أدوات التحوط القائمة على عقود املعاوضة واملشاركة، مثل البيع واملقصود به : التحوط التعاقدي .3
 .اآلجل، والسلم، واملضاربة

 :أنواع التحوط باعتبار شموله وتغطيته: ثالثاا 
الذي يتخلص به : ينقسم التحوط من حيث مشوله إىل حتوط تام، وحتوط ناقص، ويقصد بالتحوط التام

 .ه من املخاطر جزئياً الذي يتخلص ب: من املخاطر كلياً، والناقص

 .وينقسم التحوط من حيث املخاطر اليت يغطيها إىل حتوط كلي، وحتوط جزئي

يكون عندما ختتار : املنشأة لكافة املخاطر اليت تتعرض هلا، والتحوط اجلزئي طحتو : والتحوط الكلي
 (2) .املنشأة التحوط لبعض أنشطتها، وأصوهلا

                                                           

 ..033املرجع السابق ص ( 1)
 .323مسري رضوان ص. ، واملشتقات املالية، د321خالد الراوي ص.املخاطر املالية، دإدارة : ينظر ( 2)
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 المبحث الثاني
 للتحوط، والمخاطرة، وضمان رأس المالالتأصيل الشرعي 

 المطلب األول
 التأصيل الشرعي للتحوط

التحوط كما تقدمت تعريفاته يعين محاية رأس املال ووقايته من اخلسارة أو النقص، وهو هبذا املعىن 
مطلوب شرعاً، ويدخل ضمن مقصد حفظ املال وهو أحد مقاصد الشريعة اإلسالمية الضرورية اليت جاءت 

 .الشريعة برعايتها وحفظها

حب املال، ، والسعي يف كسبه، وحورص الشوريعة اإلسوالمية علوى محايوة أمووال النواس  علىالناس  قد فطرو 
ظواهٌر يف احورتام امللكيوة الفرديوة، والنهوي عون أكول أمووال النواس بالباطول، وأخوذها بغوري حوق، وقود شورع اإلسوالم 

 :مجلة من التشريعات والتوجيهات اليت تشجع على حفظ املال عن طريقني مها

فقوود أقوور اإلسووالم أنواعوواً موون  -حيووث أبوواح اإلسووالم املعووامالت العادلووة : ق إجيوواد املووالحفووظ املووال بطريوو .0
العقود كانت موجوودة بعود أن نقاهوا مموا كانوت حتملوه مون الظلوم، وذلوك كوالبيع واإلجوارة والورهن والشوركة 

ُكوُم اأَل َرض  ُهوو  الذوِذي ج ع ول  ل  )وغريها، كما حث على السعي لكسب الرزق وحتصيل املعاش، قوال تعواىل 
 (1)(.ذ ُلواًل ف اَمُشوا يف م ن اِكِبه ا و ُكُلوا ِمَن رَِزِقهِ 

جعول و  ، حيث منع اإلسوالم مون الربوا والقموار وأكول أمووال النواس بالباطول: محفظ املال من جانب العد .2
اة االقتصووادية، حتوورا الربووا والقمووار وامليسوور والغوورر واجلهالووة ركنوواً أساسووياً يف سووعي اإلسووالم حنووو تنظوويم احليوو

وحوورم احليوول الوويت تبيحهووا محايووًة وحفظوواً وصوووناً للمووال موون املخوواطر الوويت يتعوورض هلووا، كمووا فوورض اإلسووالم 
: العقوبوووات املناسوووبة علوووى مووون يتعووودى علوووى األمووووال، فقووود حووورم السووورقة وغلوووظ يف العقوبوووة، قوووال تعووواىل

 (2) .(ء ِب ا ك س ب ا ن ك االً مِّن  الّلِه و الّلُه ع زِيٌز ح ِكيمٌ و السذارُِق و السذارِق ُة ف اَقط ُعواَ أ َيِديو ُهم ا ج ز ا)

 (3):ومن الطرق واألساليب اليت ذكرها املتقدمون للتحوط ومحاية رأس املال

                                                           

 .05سورة امللك، آية   (1)
 .36سورة املائدة، آية  ( 2)
موسوعة : ينظر. هذه الطرق ذكرها أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي، يف رسالته اإلشارة إىل حماسن التجارة  (3)

 .0/053رفعت السيد العوضي: االقتصاد اإلسالمي، حترير
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أال ينفووق أكثوور ممووا يكتسووب فإنووه مووىت فعوول ذلووك ف يلبووث املووال أن يفووىن وال يبقووى منووه شوويء  .0
 .البتة

يكسب، بل يكون دونه ليبقى ما يكون عنده لنائبوة ال توؤمن أو أال يكون ما ينفق مساوياً ملا  .2
 .آفة تنزل أو وضعة فيما عانبه إن كان تاجراً مثل أن تكسد البضاعة

 .أال يشغل ماله الشيء الذي يبطئ خروجه عنه، وإمنا يكون ذلك مما يقل طالبه .3

ار، والعموالت، وموع تنووع وقد نشأت عقود التحوط يف العصر احلاضر حالً ملشكالت التذبوذب يف األسوع
 .االستثمارات املعاصرة وتطورها ازدادت احلاجة إىل عقود التحوط ملواجهة املخاطر

موع الضووابط  وال تزال األسواق املالية تزج بشكل متتابع بالعديد من أدوات التحووط، وكثوري منهوا ال يتوافوق
، وأشوهر (derivatives)س علوى املشوتقات وأدوات التحوط التقليديوة تعتمود يف األسواواملقاصد يف الشريعة، 

 :أنواع املشتقات املالية ثالثة

 (Options)اخليارات  -0

 ((Futuresواملستقبليات  -2

 Swaps))واملبادالت  -3

بتحووورا عقوووود االختيوووارات وتوووداوهلا، كموووا ( 0/1)03وقووود صووودر قووورار جمموووع الفقوووه اإلسوووالمي الووودويل رقوووم 
بوأن ال جيووز شورعا التعامول ( 21)واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم صدر املعيار الشرعي هليئة احملاسبة 

 .بعقود املستقبليات واالختيارات وعمليات املبادالت املؤقتة إنشاء وتداوال

واملشوووتقات هتووودف مووون حيوووث األصووول إىل تبوووادل املخووواطر املاليوووة، حبيوووث تنتقووول إىل الطووورف األكثووور جووودارة 
فالشووركة املصوونعة الوويت تتخوووف موون تقلبووات . لطوورف اآلخوور يتفوورل للعمليووة اإلنتاجيووةوقوودرة علووى حتملهووا، بينمووا ا

أسووعار املووواد الوويت تنوووي تصوونيعها ِبووا قوود مينعهووا موون زيووادة كميووة اإلنتوواج ميكنهووا الووتخلص موون هووذه املخوواطر موون 
ج، لكون النواظر يف خالل العقود املستقبلية، بنقل هذه املخاطر إىل غريها، ومن مث تتمكن من رفع مستوى اإلنتوا 

 (speculation)أصبحت أحد أهوم أدوات اجملازفوة ( التقليدية)واقع األسواق املالية يدرك متاماً أن املشتقات 
إذ حتولوووووت إىل مبوووووادالت بغووووورض املقوووووامرة علوووووى فروقوووووات األسوووووعار وال يقصووووود منهوووووا نقووووول ملكيوووووة األصووووول حمووووول 

 .سويتها قبل حلول أجل التسليممن هذه العقود يتم ت% 31االشتقاق؛ إذ إن ما يربو على 

ولوووذا كوووان مووون الضوووروري ابتكوووار أدوات مشوووروعة للتحووووط، حتقوووق احلمايوووة لووورأس املوووال موووع تووواليف سووولبيات 
 . األدوات التقليدية
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وبالنظر يف العقود املشروعة لالستثمار فهي إموا عقوود مداينوة، أو عقوود مشواركة، والنووع األول حيقوق محايوة 
ع الثاين حيقق عائداً أكرب حبماية أقل، فالطريقة املناسبة للتحوط هي املزج بوني عقود مداينوة أكثر بعائد أقل، والنو 

 (1) .وعقد مشاركة لزيادة العائد مع احملافظة على رأس املال

 المطلب الثاني
 التأصيل الشرعي للمخاطرة

اإلشراف على اهلالك، : منهااملخاطرة يف اللغة مأخوذة من اخلطر، ومادة اخلطر يف اللغة تأيت على معان، 
 .وهذه املعاين تدور حول الرتدد واالحتمال بني وقوع الشيء وعدم وقوعه. (2)وخوف التلف، واملراهنة

 (3).واملخاطرة يف االصطالح الفقهي قريبة من املعىن اللغوي

 :ومن تعريفات املعاصرين للمخاطرة

 (4) .الوضع الذي نواجه فيه احتمالني كالمها قابل للوقوع .0
 (5) .عدم التيقن حبدوث النتائج املطلوبة، واحتمال أن يكون املآل إىل أمر غري حمبب للنفس .2
 (6) .التعرض الحتمال اهلالك أو التلف: وقريب منه. احتمال الوقوع يف اخلسارة .3

واملخاطرة جزء من تبعة اهلالك اليت يتحملها الضامن، وذلك أن الضمان يشمل حتمل خماطر امللكية وهي 
حتمال وقوع اهلالك واخلسارة باملال أثناء حيازته له، كما يشمل حتمل آثار اهلالك واخلسارة بعد وقوعها وهذا ا

 .القدر ال يسمى خماطرة، فيكون حتمل املخاطرة جزءاً من الضمان

خطر التجارة، وهو أن يشرتي السلعة يقصد أن : اخلطر خطران: )) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
بييعها بربح ويتوكل على اهلل يف ذلك، فهذا ال بد منه للتجار، والتاجر يتوكل على اهلل، يطلب منه أن يأيت من ي

امليسر : يشرتي السلعة وأن يبيعها بربح، وإن كان قد خيسر أحياناً، فالتجارة ال تكون إال كذلك، واخلطر الثاين
 (7) ((.اهلل ورسولهالذي يتضمن أكل مال الناس بالباطل، فهذا الذي حرمه 

  
                                                           

 .04يوسف الشبيلي ص.محاية رأس املال، د: ينظر   (1)
 .434، والقاموس احمليط ص041، واملصباح املنري ص4/243لسان العرب : ينظر (  2)
 (.03/215)، املوسوعة الفقهية (4/24)، الفروع (3/05)، املدونة (31/056)املبسوط : ينظر (  3)
 .0/260حممد القري حولية الربكة .التمويل املصريف، د املخاطر يف صيغ (  4)
 .0هو، ص0425حممد القري ورقة مقدمة لندوة إدارة املخاطر .املخاطر يف صيغ التمويل اإلسالمي، د (  5)
 .02سامي السويلم ص.التحوط يف التمويل اإلسالامي د (  6)
 .2/111تفسري آيات أشكلت  (  7)



- 8 - 

 

 :أن املخاطرة على نوعني -رمحه اهلل-فبني 

 :المخاطرة الجائزة: النوع األول
وهي تلك املخاطرة اليت تكوون ناشوئة عون متلوك السولعة، وحتمول املالوك التبعوة واملسوئولية الناشوئة عون تلفهوا 

 .جتاريةأو نقصان قيمتها، فهذه خماطرة مباحة، بل ال تنفك عنها أي مبادلة 
فتملوك السولعة ينشوأ . وهذه املخاطرة هي املقصودة يف النصوص الشرعية اليت تربط موا بوني الوربح والضومان

. عنوه ضووما ا، وهوذا الضوومان ينشوأ عنووه خمواطرة، وبووه ُيسوتحق الووربح، فوإذا جتوورد األمور عوون هوذا الضوومان فوال ربووح
اخلووراج : " تنبطة موون هووذه النصوووص قاعوودةوموون ذلووك النهووي عوون ربووح مووا ف يضوومن وموون القواعوود الشوورعية املسوو

 ". بالضمان

فالضووومان الووووارد يف هوووذه النصووووص هوووو ضووومان املسوووئولية التوووابع للملكيوووة وقوووبض السووولعة؛ وهلوووذا جووواء يف 
 .األحاديث األخرى النهي عن بيع اإلنسان ما ال ميلك، وعن بيع ما ف يقبض، وبيع ماف ميلك

بلفووظ الضوومان دون املخوواطرة، مووع أن الضوومان نوووع خموواطرة؛  جوواءت يلحووظ أ وواالنصوووص  تأموول يف هووذهوال
وذلووووك ألن املخوووواطرة ليسووووت مقصووووودة للشووووارع، وكلمووووا أمكوووون جتنبهووووا فهووووو أفضوووول،  ووووالف حتموووول تبعووووة العووووني 

 .وضما ا فإن ذلك ضروري للمبادالت املنتجة

وال يسوتحق النمواء  وارتباط الربح هبذا النوع مون الضومان أي ضومان امللوك مطورد، فوال ربوح ملون ف يضومن،
 .من ف يتحمل هذه املخاطرة

 :المخاطرة المحرمة: النوع الثاني
وهي املخاطرة الويت يكوون منشوؤها اجلهالوة والغورر إموا يف املعقوود عليوه أو يف األجول أو الصويغة أو غريهوا مموا 

فوووإن كانوووت . الغوووررهوووو مقصوووود يف العقووود فهوووذه النووووع مووون املخووواطر األصووول فيوووه التحووورا؛ ملوووا فيوووه مووون املقوووامرة و 
 .املخاطرة يف مسابقٍة أو مغالبٍة فهي من القمار، وإن كانت يف مبادلٍة جتاريٍة فهي من الغرر

، وهوي املخواطر الويت ال .ويستثىن من حترا هذا النوع من املخواطر احلواالت الويت يغتفور فيهوا الغورر يف العقوود
 (1) .ة، واملخاطر اليت ال تكون مقصودًة يف العقدميكن التحرز منها، وتدعو إليها احلاجة، واملخاطر اليسري 

  

                                                           

 .03، ومحاية رأس املال، للشبيلي ص560صالغرر للضرير : ينظر (  1)
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 المطلب الثالث
 ضمان رأس الماللالتأصيل الشرعي 

: جاء يف مقاييس اللغة(. ِضمن)وهو مشتق من (1)مصدر ضمنت الشيء أضمنه ضماناً، :لغة الضمان
ضمنت الشيء، إذا : ومن ذلك قوهلم. الضاد وامليم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء يف شيء حيويه))

  (2).((والكفالة تسّمى ضماناً من هذا ألنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته. جعلته يف وعائه

 :منها(3)وللضمان يف اللغة عدة معان،

 . التزمته: ضمنت املال أي: االلتزام، يقال .0

 . غرمته إياه: ضمنته املال تضميناً، أي: التغرا، يقال .2

 .الفقهاءتعريف الضمان في اصطالح 
 :يطلق لفظ الضمان عند الفقهاء على عدة معان

 (4). الكفالة ِبعىن ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام احلق .0

 .(5)غرامة اإلنسان ما باشره أو تسبب فيه من اإلتالفات والغصوب والعيوب والتغريات الطارئة .2

 .(6)االلتزام بالقيام بعمل .3

 .(7) حتمل تبعة اهلالك والتعّيب .4

ضم ذموة إىل أخورى يف التوزام : مما تقدم ميكن التنبيه إىل أن الضمان عند الفقهاء يطلق ِبعناه األخص ويعين
 .احلق، وهو مرادف للكفالة باملال أو بالبدن

                                                           

 .0/063ينظر هتذيب األمساء واللغات (  1)
 (.0/2055)الصحاح : وينظر(. 3/335)البن فارس(   2)
، لسان العرب  (231ص )، املصباح املنري (265ص)، املغرب (0/2055)يف الصحاح ( ضمن)مادة : ينظر(  3)

(23/2001.) 
واحلنابلة خيصون لفظ الكفالة (. 3/302)كشاف القناع (.5/241)، حتفة احملتاج (5/30)مواهب اجلليل :ينظر(  4)

. بالتزام إحضار بدن املدين، مع موافقتهم للمالكية والشافعية يف إطالق لفظ الضمان على الكفالة باملعىن املذكور
 (.3/315)كشاف القناع : ينظر

، املوسوعة الفقهية (4/36)، كشاف القناع (3/252)األم ، (4/011)، املدونة (0/216)بدائع الصنائع :ينظر(  5)
(26/203.) 

، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء (4/34)، كشاف القناع (0/02)بدائع الصنائع : ينظر(  6)
 (.232ص)

 (.4/03)املبدع ، (5/220)، احلاوي الكبري (301ص)، الكايف يف فقه أهل املدينة (03/3)املبسوط : ينظر(  7)



- 10 - 

 

شغل الذمة ِبا جيب الوفاء به، فيكون هبذا االصطالح مرادفاً : كما يطلق الضمان ِبعناه األعم، ويعين
أي االلتزام، سواء أكان التزامًا باملال أم بالنفس، وسواء أكان بعقٍد أم بدون عقد، وسواء للمعىن اللغوي، 

 (1) .أكان بالتزام من املكلف أم بإلزام من الشارع
للمستثمر صاحب بسالمة رأس املال  املدير لالستثمارالتزام : يف االستثمارويقصد بضمان رأس املال 

 .املال
بل وذهب مجاهري  (2)يد املضارب يد أمانة ال تضمن إال بالتعدي والتفريط، وقد انعقد اإلمجاع على أن

إىل عدم جواز اشرتاط تضمني املضارب يف  (6)واحلنابلة (5)والشافعية، (4)واملالكية، (3)أهل العلم من احلنفية،
رب يف حال عدم تعديه أو تفريطه، وحكموا بفساد هذا الشرط؛ ألن اشرتاط ضمان رأس املال على املضا

يقلب العقد من مضاربة إىل قرض، وحيّول املضارب  من كونه وكياًل أمينًا إىل كونه مقرتضًا ضامناً، فتؤول 
بل إن بعض أهل العلم نفى وجود خالٍف يف بطالن اشرتاط ضمان . املضاربة بذلك إىل قرض جرذ نفعاً 

ضمان املال، أو سهمًا من  مىت شرط على املضارب: "-رمحه اهلل–املضارب، ومن ذلك قول ابن قدامة 
   (7)".ال نعلم فيه خالفاً . الوضيعة فالشرط باطل

 لثالمبحث الثا
 وسائل التحوط
 المطلب األول

 وسائل التحوط لرأس المال من تذبذب القيمة السوقية
 :هناك عدة وسائل وطرق للتحوط لرأس املال من تذبذب القيمة السوقية، ومنها مايأيت

 :اللتزام بضمان القيمة السمية: المسألة األولى
املصدر أو مدير موجودات الصكوك بضمان رأس مال محلة الصكوك، أو  مدير االستثمار أو يعترب التزام

من أوىل الطرق  (8)االلتزام بشراء أصول صكوك املضاربة أو املشاركة أو الوكالة باالستثمار بالقيمة االمسية،
                                                           

 .0/5الضمان يف الفقه اإلسالمي لعلي اخلفيف : ينظر ( 1)
، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع (024/ 20)اإلمام ابن عبدالرب يف االستذكار : وممن حكى اإلمجاع من أهل العلم (2)

 (.62/ 31)الفتاوى 
 .، (266/ 1)البحر الرائق، ابن جنيم : ينظر (3)
 (.066 -061/ 3)، الشرح الصغري، الدردير (12/ 1)املنتقى شرح املوطأ، الباجي : ينظر (4)
 (.310/ 1)احلاوي الكبري، املاوردي : ينظر (5)
 (.030/ 3)، كشاف القناع، البهويت (003/ 0)اإلنصاف، املرداوي : ينظر (6)
 (.010/ 1)املغين  (7)
دد للصك عند إصداره، وجمموع قيم هذه الصكوك هو رأمسال الصندوق، وإذا وجد القيمة اليت حت: املقصود بالقيمة االمسية (8)

وجد تعهد من مصدره أو مديره فهو غري جائز؛ ألنه غرر ممنوع شرعاً وهذا يفقد الصكوك اإلسالمية أهم خصائصها 



- 11 - 

 

إصدارات الصكوك، وقد صدرت بتحرميها مجلة من القرارات والفتاوى والوسائل اليت اشتملت عليها بعض 
مدير : "والذي نص على أن  (1) ،(4/03) 016: قرار جممع الفقه اإلسالمي ذي الرقم: اجملمعية، مثل

الصكوك أمني ال يضمن قيمة الصك إال بالتعدي أو التقصري أو خمالفة شروط املضاربة أو املشاركة أو الوكالة 
ال جيوز إطفاء الصكوك بقيمتها االمسية بل يكون اإلطفاء بقيمتها السوقية أو بالقيمة : "، وفيه"ستثماريف اال

 ". اليت يُوتذفق عليها عند اإلطفاء

الصادر عن  -املعيار السابع عشر–من معيار صكوك االستثمار  5/0/6/1كذلك فقد نصت الفقرة 
أن ال تشتمل النشرة على أي : "سسات املالية اإلسالمية على اآليتاجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤ 

نص يضمن به مصدر الصك ملالكه قيمة الصك االمسية يف غري حاالت التعدي أو التقصري، وال قدرًا معيناً 
هو، والذي جاء 0423، وهو ما أكده بيان اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة الصادر يف البحرين عام "من الربح

ال جيوز للمضارب أو الشريك أو وكيل االستثمار أن يتعهد بشراء األصول من محلة الصكوك أو ممن : "فيه
 ..".ميثلهم بقيمتها االمسية عند إطفاء الصكوك يف  اية مدهتا

وال مقدارًا حمددًا من األرباح، ( رأس املال)وعلى ذلك فال جيوز ضمان مصدر الصكوك قيمة الصك 
غة االلتزام أوالتعهُّد أو الوعد امللزم، وكذلك فال جيوز التزام املصدر أو تعهده أو وعده سواٌء أكان ذلك بصي

بالقيمة االمسية للصك عند إطفاء الصكوك، أو إ ائها ( أو ما متثله الصكوك)وعداً ملزماً بشراء أصل الصكوك 
 (2). قبل حلول أجل إطفائها أليٍّ من الظروف الطارئة

 إدارة الستثمار بالضمانرع تب :نيةالمسألة الثا
وهي  (3)كانت فكرة التربع بالضمان من احللول املقرتحة لضمان االستثمار يف بدايات املصرفية اإلسالمية

 :على خترجيني
 : التخريج األول

، وبني اجلهات املستفيدة من هذه (املستثمرين)تستند هذه الفكرة على أن البنك جهة وسيطة بني 
فإن ضما ا للخسارة ليس من ضمان العامل لرأس املال، وإمنا هو جهة ثالثة ميكنها أن تتربع األموال، وهبذا 

 .لصاحب املال بضمان ماله
                                                                                                                                                                                

ة وحامل الصك مالك اليت متيزت هبا من حيث كو ا أدوات مالية استثمارية مشروع، ويدخلها يف دائرة السندات احملرم
ضمانات الصكوك : ينظر. له، له غنمه وعليه غرمه وهذا الذي حيقق معىن امللك احلقيقة يف الصكوك اإلسالمية

 .333محزة الفعر ص. اإلسالمية، د
 5إىل  0الصادر عن مؤمتر اجملمع يف دورته التاسعة عشرة املنعقد يف إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، من  (1)

 .م2113( إبريل)نيسان  31–20وافق هو، امل0431مجادى األوىل 
 .05حامد مرية ص.ملكية محلة الصكوك، د :ينظر (2)
 .30صحممد الصدر . البنك الالربوي د: ينظر(  3)
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 : المناقشة
 :نوقشت هذه الفكرة من عدة أوجه منها 

أن قيام املصرف بدفع مبالغ الودائع االستثمارية إىل اجلهات املستفيدة أمر يتفرع عن متام التعاقد،  .0
 .(1)ملصرف وسيطاً ال يغري من كونه عاماًل يف رأس مال املستثمرينوكون ا

أن دعوى أن املصرف اإلسالمي جمرد وسيط غري مسلمة، بدليل أن املصرف يأخذ من أرباح األموال  .2
 .(2)املستثمرة

على التسليم بأن املصرف وسيط بني املستثمرين واجلهات املستفيدة، فإنه ال جيوز له الضمان حينئٍذ؛  .3
 .(3)كي ال جيمع بني عقد تربع ومعاوضة حىت ال يكون حيلة على أخذ األجر على الضمانل

  :التخريج الثاني
بناًء على أن املصرف متربع بالضمان من غري شرط ومن غري أن يذكر يف العقد أو يف نشرة اإلصدار أو 

جاء يف . بالضمان يف املضاربة ويؤيد ذلك ما جاء عن بعض املالكية من جواز تطوع العامل. الئحة االستثمار
 .(4) ((وأما لو تطوع العامل بالضمان ففي صحة ذلك القراض وعدمها خالف: ))حاشية الدسوقي

 :المناقشة
وإن ف ينص عليه يف اتفاقية العاقد، فإن املصرف ملزم  –هنا  –أن هذا غري مقبول ألن التربع بالضمان  

ذكره بعض املالكية من جواز تطوع العامل بالضمان ال يصح  وما. به، واملعروف عرفًا كاملشروط شرطاً 
 .االستشهاد به يف هذا املوضع؛ ألن مرادهم فيما إذا تطوع العامل بذلك بعد متام العقد

عند حصول اخلسارة، مع التنبيه على  (5)ضمان بعد التعاقد،الب التربع ملدير االستثماروعلى ذلك فيجوز 
ومن خالل ما  ،ودون مقابل، أو اشرتاط من املكتتبني إدارة االستثمارتياراً من أن ذلك الضمان إمنا يصدر اخ

جهة اإلصدار بالضمان عند تقييدها هبذه القيود، أ ا  إدارة االستثمار، أو تقدم يلحظ على تطبيق فكرة تربع
 .فاً عليهتكون يف ظروف عارضة واستثنائية وقليلة احلدوث، وال تصلح ألن تكون إجراًء دائماً متعار 

 
 

                                                           

 .411سامي حممود ص. تطوير األعمال املصرفية د: ينظر(  1)
 .463املصارف اإلسالمية للهييت ص: ينظر(  2)
 .0014الربا للسعيدي ص: ينظر(  3)
(4  )3/521. 
 لو أعلن املصرف أو جهة اإلصدار عن تنازله عن األجور اليت يتقاضاه عادة فيما لوخسر املشروع فال حمذور فيه؛ ألنه(  5)

ليس من ضمان رأس املال، وقد أجازت اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي عدداً من لوائح صناديقها االستثمارية، واليت 
 .ينص فيها على هذا التعهد
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 ضمانالالتزام طرف ثالث ب: ثالثةالمسألة ال
ضمان من أبرز احللول املقرتحة، وأكثرها انتشارًا وتطبيقًا يف املصارف التعترب فكرة التزام طرف ثالث ب

. (1)واملؤسسات املالية اإلسالمية خاصة وأن هذه الفكرة طبقت عمليًا مع التجارب األوىل إلصدار الصكوك
 :طرف ثالث بالضمان على حالنيوالتزام 

 .أن يكون التزام الطرف الثالث بالضمان تربعاً : الحال األولى
 .أن يكون التزام الطرف الثالث بالضمان مقابل عوض: الحال الثانية

 :وفيما يأيت بيان ذلك
 .أن يكون التزام الطرف الثالث بالضمان تربعاً  :الحال األولى

م عند حبث هذه املسألة وهو الذي انتشر تطبيقه وكان مقرتحاً لصكوك وهذا هو الذي ينصرف إليه الكال
هو، وقد يكون الطرف الثالث فردًا أو شركة أو جهة، والغالب أن يكون 0416املقارضة يف دورة اجملمع عام 

من احلكومة، واليت هتدف من ذلك إىل تشجيع الناس على اإلسهام واملشاركة يف مشروعات استثمارية ضمن 
وهذا االلتزام ليس ضمانًا بنية  (2)ة التنموية، واليت قد حيجم عنها كثري من املستثمرين لوال وجود الضمان،اخلط

الرجوع على املضمون عنه، وليس ضمانًا بأجر من جهة اإلصدار أو املكتتبني يف الصكوك هذا هو حمل 
 .املسألة

 :مان تربعاً، بال مقابل على قولنيوقد اختلف العلماء املعاصرون فيما إذا التزم طرف ثالث بالض
ذهب بعض املعاصرين إىل حترا ضمان رأس مال املستثمرين سواء كان الضامن هو العامل  :القول األول

 . (3)أو طرفاً ثالثاً 
 :واستدلوا بأدلة، منها

اتفاق الفقهاء على أن الضامن إمنا يصح ضمانه ملا هو مضمون على األصيل، كالقرض : الدليل األول
جاء . ومثن املبيع، وأما ما ف يكن مضمونًا على األصيل، فال يصح ضمانه، مثل الوديعة، ورأس مال املضاربة

فأما األمانات كالوديعة والعني املؤجرة ... ويصح ضمان األعيان املضمونة، كاملغصوب والعارية : ) (4)يف املغين
صح، أل ا غري مضمونة على من هي يف يده فكذلك والشركة واملضاربة فهذه إن ضمنها من غري تعٍد فيها ف ي

 (.على ضامنه

                                                           

 .0326سامي محود ص . تصوير حقيقة سندات املقارضة د: ينظر(  1)
 .0615حسان ص حسني حامد . ضمان رأس املال أو الربح يف صكوك املضاربة د: ينظر(  2)
حبوث يف قضايا فقهية معاصرة، : السالوس ود العثماين ينظر. الضرير و د. ممن ذهب إىل هذا القول من املعاصرين د(  3)

 .2/040تقي الدين عثماين، واخلدمات االستثمارية للشبيلي .د
 .1/10البن قدامة (  4)
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بأن ذلك الشرط الذي ذكره الفقهاء وارد حلق املضمون عنه؛ إذ ال يصح للضامن أن يضمن  :ونوقش
 .(1)أما التزام طرف ثالث هنا فإنه قائم على حمض التربع. حقاً ليس ثابتاً، مث يطالب املضمون عنه بذلك احلق

 . أن ضمان الطرف الثالث ذريعة إىل الوقوع يف الربا، فيحرم عمالً بقاعدة سد الذرائع :يالدليل الثان
وذلك أن الطرف الثالث إذا جاز له ضمان األصل فيجوز له ضمان نسبة من الربح وبذلك يفتح باب 

 .الربا
فال يلزم منه  بأن ضمان الطرف الثالث كما يف قرار اجملمع ف يتضمن إجازة ضمان الربح، وعليه: يناقش

 .ضمان الربح، مث إنه ال يسلم كونه ذريعة إىل الربا ما دام من طرف خارج العقد مثل التورق العادي
ذهب بعض العلماء املعاصرين إىل جواز التزام طرف ثالث يف عقد املضاربة منفصل يف  :القول الثاني

خمصص جلرب اخلسران الذي قد يطرأ على  ِببلغ -دون مقابل-شخصيته وذمته املالية عن طريف العقد بالتربع 
 .أموال املستثمرين

وعدد من اهليئات الشرعية يف البنوك ( 2)وإىل هذا ذهب جملس جممع الفقه اإلسالمي جبدة يف دورته الرابعة
 .اإلسالمية

 :األدلة
 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها

 :األول
: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم استعار منه درعاً يوم حنني، فقال"ما روى صفوان بن أمية رضي اهلل عنه  

 .(3) ((ال، بل عارية مضمونة" أغصب؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم

أن األصل يف العارية أ ا أمانة، لكن ملا التزم النيب صلى اهلل عليه وسلم بضما ا صح : وجه الداللة
 .(4)ولزم، ويقاس على العارية املال املضارب به جبامع أن كاًل منهما أمانة يف األصل الضمان

بأنه لو صح االستدالل هبذا احلديث جلاز أن يضمن العامل يف املضاربة بالشرط كاملستعري،  :ونوقش
 .(5)واإلمجاع منعقد على منعه

 .وجياب بأن أصل املسألة يف ضمان رأس املال دون الربح

                                                           

 .266الصكوك للشعييب ص: ينظر(  1)
 هو0416عام  6/66-4/د/5رقم . لفقهيقرار اجملمع ا: ينظر(  2)
 .3/52والتلخيص احلبري  4/000نصب الراية : ، وصححه احلاكم ووافقه الذهيب، ينظر3/410أخرجه أمحد (   3)
 .0323سامي محود ص . تصوير حقيقة سندات املقارضة د: ينظر(  4)
 .2/040اخلدمات االستثمارية للشبيلي : ينظر(  5)
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كان صلى اهلل عليه وسلم ال يصلي على رجل عليه : حديث جابر رضي اهلل عنه قال :الثاني الدليل
صلوا على صاحبكم، قال أبو : قال. نعم ديناران: دين فأيت ِبيت ليصلي عليه، فسأل هل عليه دين؟ قالوا

 .(1)فصلى عليه. قتادة رضي اهلل عنه مها عليذ يا رسول اهلل
ى اهلل عليه وسلم قبل التزام طرف ثالث عن املدين والدائن يف وفاء الدين، أن النيب صل :وجه الدللة

 .فدل على جواز تربع طرف ثالث عن طريف عقد املضاربة بضمان الصكوك
أن التربع يف عقد املضاربة بالضمان من طرف ثالث هو بذل مثل سائر التربعات، وإذا   :الدليل الثالث

 .ربع بالضمان هو أحرى باجلوازكان التربع باملال جائزاً فإن الت
 :(2)ونص قرار جممع الفقه اإلسالمي

ليس هناك ما مينع شرعًا من النص يف نشرة اإلصدار، أو صكوك املقارضة على وعد طرف ثالث، ) 
منفصل يف شخصيته وذمته املالية عن طريف العقد، بالتربع بدون مقابل ِببلغ خمصص جلرب اخلسران يف مشروع 

يكون التزاماً مستقالً عن عقد املضاربة، ِبعىن أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً يف نفاذ العقد  معني، على أن
وترتب أحكامه عليه بني أطرافه، ومن مث فليس حلملة الصكوك أو عامل املضاربة الدفع ببطالن املضاربة أو 

ا يتربع به حبجة أن هذا االلتزام كان حمل اعتبار االمتناع عن الوفاء بالتزاماهتم بسبب عدم قيام املتربع بالوفاء ِب
 (.يف العقد

 :ويتضح من القرار أنه أجاز ضمان الطرف الثالث بضوابط وهي
 .أن يكون الطرف الثالث مستقالً يف ذمته وشخصيته املالية عن طريف العقد .0
 .أن يكون وعد الطرف الثالث على أساس التربع جبرب اخلسارة .2
 .الثالث مستقالً عن عقد املضاربة أن يكون التزام الطرف .3

 :وعلى ذلك فال يصح ضمان الطرف الثالث يف كلٍّ من الصور اآلتية
 .ضمان الشركة القابضة إحدى الشركات التابعة هلا، أو العكس -

ضمان شركة ذات غرض خاص ينشؤها املصدر لغرض ضمان اإلصدار، بغض النظر عن التسجيل  -
 .ذات الغرض اخلاصالقانوين السم مالك هذه الشركة 

ضمان دولة أو بنكها املركزي إصداراً أصدرته إحدى الوزارات أو املؤسسات احلكومية يف ذلك البلد،  -
أو العكس؛ ألنه وإن كان املصدر وزارة ما والضامن وزارة أخرى أو البنك املركزي؛ فالنتيجة أ ا كلها 

 (3) .جهات ممثلة للدولة
                                                           

 (.601)ومسلم يف صحيحه برقم ( 235)صحيحه برقم  أخرجه البخاري يف(  1)
 .3/2004جملة اجملمع العدد الرابع (  2)
 .01حامد مرية ص. ملكية محلة الصكوك د: ينظر(  3)
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لضمان الطرف الثالث يف بعض املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية  لكن املتأمل للتطبيقات العملية

يلحظ عدم إعمال هذه القيود والضوابط بدقة حبيث يتضح عدم استقالل الطرف الثالث وانفصال شخصيته 
 :(1)وذمته املالية عن ذمة جهة اإلصدار، ومن ذلك

الفقه اإلسالمي والبنك اإلسالمي  جاء يف توصيات الندوة الفقهية االقتصادية املنعقدة بني جممع .0
جواز ضمان البنك ملا يبيعه لصندوق االستثمار التابع له، والذي : هو00/15/0400للتنمية يف 

 .يتوىل إدارته على أساس املضاربة
 .مع أن البنك قد يكون من أكرب املسامهني يف الصندوق

ز ضمان فرع بنك الربكة يف جدة جوا: جاء يف توصيات ندوة الربكة السادسة لالقتصاد واإلسالمي .2
ضمان ( فرع لندن)ألموال املستثمرين يف بنك الربكة، بلندن، إذا اقتضت قوانني بلد البنك املضمون 

 .أموال املستثمرين
جوزت اهليئة الشرعية للبنك األردين اإلسالمي ضمان الدولة ألموال األوقاف املستثمرة اليت تديرها  .3

 .وزارة األوقاف

ايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بتحديد املقصود جاء يف املع .4
باستقالل الطرف الثالث، املتعهد بالضمان يف كونه جهة مالكة أو مملوكة ِبا ال يزيد عن النصف 

 .(2)للجهة املتعهد هلا

الضوابط اليت ذكرها قرار ويلحظ على هذه التطبيقات عدم حتقق استقالل الطرف الثالث ِبا ال حيقق 
 .اجملمع الفقهي الدويل

ومن خالل ما تقدم من عرض األقوال واألدلة واملناقشات وبعض احلاالت التطبيقية ميكن التوصل للنتائج 
 :اآلتية
هناك تطبيقات ال حتقق الضوابط اليت ذكرها قرار اجملمع الفقهي مما جيعل القول باملنع متجهًا باعتبار  .0

الذمة املالية بني املتعهد بالضمان واملضمون عنه، مما يرتتب عليه ضمان العامل لرأس عدم استقالل 
 .املال

ضمان الطرف الثالث مقصور الوقوع من الناحية النظرية، مثل لو رغبت احلكومة دعم أنشطة معينة،  .2
وحتفيز املستثمرين للدخول فيها من خالل التربع بالضمان عند حصول اخلسارة، وبذلك تكون 

                                                           

 .265والصكوك للشعييب ص. 2/045اخلدمات االستثمارية للشبيلي : ينظر(  1)
 .213املعايري الشرعية ص(  2)
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واز راجحاً الضوابط اليت ذكرها قرار اجملمع الفقهي الدويل متوافرة يف مثل هذه الصور فيكون القول باجل
 .حينئٍذ يف هذه احلالة وأمثاهلا

؛ إذ التحوط لرأس املال لكن هذا احلل من الناحية العملية قليل احلدوث فال يعترب حاًل مناسباً عملياً لقضية
الغالب يف الطرف الثالث الذي يتربع بالضمان ال يضمن إال إذا كان له صفة أو مصلحة يف املعاملة حمل 

 .التعاقد
 .أن يكون التزام الطرف الثالث بالضمان مقابل عوض :انيةالحال الث

ستثمارات فإن هذا التصرف يكون نوعاً االإذا التزم طرف ثالث بضمان رأس املال أو رأس املال والربح يف 
 .من التأمني التجاري

كل أموال وحيرم ملا فيه من أ. ومجهور املعاصرين على حترميه وصدر به قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل
 .الناس بالباطل، وملا يشتمل عليه العقد من غرر فاحش يفسد للعقد

 .صول  أو نقههااألالتأمين التعاوني لضمان هالك : رابعةالمسألة ال
أو الوحدات  هذه الصيغة من الصيغ األولية، وميكن أن تعد من أنواع الضمانات املقدذمة حلملة الصكوك

وذلك بأن يتم إنشاء صندوق للتأمني التعاوين، أو التعاقد مع إحدى شركات التأمني التعاوين  االستثمارية
 .من اهلالك أو النقص أو الوحدات االستثمارية للتأمني على  أصول الصكوك

وجودات سيتم دفعه كاشرتاك يف تأمني تعاوين على املصدار عن كون جزٍء من اإلويتم اإلفصاح يف نشرة 
 .صولاأل

مع  (1)حلكم يف هذه الصيغة ينبين على جواز صيغة التأمني التعاوين املستجمع للضوابط الشرعية،وا
التأكيد على أمهية وجود تدقيق ورقابة شرعية ذات كفاءة تتأكد من تطبيق قرارات اهليئة الشرعية يف الواقع 

  (2) .أو الوحدات االستثمارية العملي للتأمني املقدذم حلملة الصكوك

وبالتأمل يف هذه الصيغة يظهر أ ا من ضمان الطرف الثالث املستقل عن طريف العقد، من خالل عقد 
 .التأمني التعاوين

 الوعود المتبادلة للتحوط من تذبذب القيمة السوقية: الخامسةالمسألة 
من الوسائل اليت تتخذها بعض البنوك لتحقيق احلماية لعمالئها املستثمرين إصودار وعووٍد متبادلوٍة بينهوا وبوني 
املسووتثمر، حبيووث يصوودر وعوووٌد ملووزٌم موون البنووك بشوووراء األصووول املسووتثمرة اململوكووة للعميووول يف توواريٍخ حموودٍد بوووثمٍن 

                                                           

 .امللتقى األول والثاين للتأمني التعاوين، اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويلتوصيات وأحباث : ينظر ( 1)
 .06ملكية محلة الصكوك حلامد مرية ص: ينظر ( 2)
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يف السووق أقول مون ذلوك الوثمن الوذي التوزم البنوك  حمدٍد، ولكنه شراء معلق على شورٍط، بوأن يكوون مثنهوا اجلواري
بالشووراء بووه، ويف املقابوول يقوودم العميوول وعووداً ملزموواً بووالبيع للبنووك عنوود حلووول األجوول بوونفس الووثمن املتفووق عليوووه، 

 .ولكن بشرط أن يكون مثنها يف السوق أعلى من ذلك الثمن احملدد

اراته هبوووذه الطريقوووة، فموووا عليوووه إال أن يوكووول ومثوووال ذلوووك لوووو أن عمووويالً رغوووب يف أن حيقوووق احلمايوووة السوووتثم
ويعوووده البنوووك بوووأن يشووورتي منوووه هوووذه ( ريووواال 31أسوووهماً موووثالً ب) –البنوووك يف أن يشووورتي لوووه أصووووالً اسوووتثمارية 

ويعووود ( لاير011)إذا كووان سووعرها يف السووووق يف ذلووك الوقووت يقووول عوون ( 011لاير)األسووهم يف توواريٍخ حمووودٍد ب 
 (. لاير011)لى البنك هبذا املبلغ إذا كانت قيمتها اجلارية يف ذلك الوقت تزيد على العميُل البنك  بأن يبيعها ع

 011)واحملصوولة النهائيووة هلووذه الطريقووة أن العميوول سوويبيع هووذه األصووول علووى البنووك يف التوواريخ احملوودد ِببلووغ 
بنووُك العميوول بووالبيع، فسوويلزم ال( لاير011)؛ ألن السووعر اجلوواري يف السوووق وقووت التنفيووذ إن كووان يزيوود علووى (لاير

وإن كووان أقوول فسوويلزمه العميوول بالشووراء، وإن كووان مسوواوياً هلووا فيسووتوي األموور للطوورفني، إذ ال فوورق بووني أن يبيعهووا 
 .1العميل على البنك أو يف السوق أو أن يشرتيها البنك من العميل أو من السوق

 :احلكم الشرعي هلذه الوسيلة

 :يال جيدا يف احلكم الشرعي، وذلك على النحو اآليتذكر فضيلة الدكتور يوسف الشبيلي تفص

وال خيلووو األموور موون إحوودى . خيتلووف احلكووم الشوورعي هلووذه الطريقووة حبسووب نوووع العالقووة بووني البنووك والعميوول
 :حالتني

أن يكون البنك وكيالً عن العميل يف الشراء ، حبيوث يقتصور دور البنوك علوى كونوه مسسواراً  :الحال األولى
إذا متلووك العميوول تلووك األصووول أجريووا تلووك الوعووود املتبادلووة، فووال يظهوور يف ذلووك حمظوووٌر شوورعٌي، عون العميوول، مث 

سووواء أكووان انتقووال ملكيووة تلووك األصووول إىل البنووك يف وقووت التنفيووذ هبووذه الوعووود أو بووالبيع اآلجوول؛ ألن العميوول 
ك األصوول نقووداً أو ذهبواً أو ويسوتثىن مون ذلوك موا إذا كانوت تلو. ميلك هذه األصول وله بيعها نقوداً أو باألجول

 .فضًة، فإن صرف العمالت وشراء الذهب والفضة حيرم فيه النسأ

أن يكوووون البنوووك مووديراً السوووتثمارات العميووول، إموووا باملضووواربة أو الوكالوووة أو املشووواركة، فقووود : والحاااال الثانياااة
د يف زمووون واحووود؛ ألن أحووود إن هوووذه الوعوووود املتبادلوووة جوووائزة؛ أل وووا وعوووود مسوووتقلة ال تتفوووق يف حمووول واحووو: يقوووال

الوعدين معلٌق على شرط أن يكون سعرها يف السوق أقل من مئة، والثاين معلٌق على شرط أن يكوون سوعرها يف 
وهبوذا فليسوت هوذه الوعوود املتبادلوة مون املواعودة امللزموة للطورفني . 2السوق أعلى من مئة، فمورد الوعودين خمتلوف

                                                           
 .حممد القري. حبث د. التحوطات البديلة عن الضمان يف املشاركة والصكوك االستثمارية وغريها 1
 .حممد القري. حبث د. كة والصكوك االستثمارية وغريهاالتحوطات البديلة عن الضمان يف املشار  2



- 19 - 

 

وهووي –املواعوودة : " وفيووه( 40-41)جممووع الفقووه اإلسووالمي الوودويل رقووم  الوويت هووي ِبنزلووة العقوود وصوودر فيهووا قوورار
جتووز يف بيوع املراحبوة بشورط اخليوار للمتواعودين، كليهموا أو أحودمها، فوإذا ف يكون هنواك  -اليت تصدر من الطرفني

 .1"خياٌر فإ ا ال جتوز؛ ألن املواعدة امللزمة يف بيع املراحبة تشبه البيع نفسه

بعووووودم اجلوووووواز؛ ألن الوعووووودين وإن اختلفوووووا يف شووووورط لزومهموووووا إال أن هوووووذا : -األظهوووووروهوووووو –وقووووود يقوووووال 
االخووتالف غووري مووؤثر؛ ألن النتيجووة احلتميووة هلووذه الوعووود أن يووتم التنفيووذ بالسووعر املتفووق عليووه سووواء زادت القيمووة 

ألموور ملتووزٌم بشووراء السوووقية لتلووك األصووول علووى السووعر املتفووق عليووه أم نقصووت عنووه أم عادلتووه؛ واملوودير يف حقيقووة ا
وقووورار اجمللوووس الشووورعي هبيئوووة احملاسوووبة واملراجعوووة للمؤسسوووات املاليوووة . هوووذه األصوووول بقيمتهوووا االمسيوووة وربوووح حمووودد

 .، واهلل أعلمفيما يظهر اإلسالمية املتضمن حترا التزام املدير بشراء األصول بقيمتها االمسية يشمل هذه الصورة

 حماية رأس المال وإدارة المخاطرل يةالوقائ وسائلال:  المسألة السادسة
دراسة اجلدوى، والتثمني الدقيق، وتنويع االستثمار،وتكوين احتياطي من األرباح ، إىل : من تلك الوسائل

 (2) .غري ذلك من الوسائل حلماية رأس املال، وإدارة املخاطر املتنوعة

 الثانيالمطلب 
 وسائل التحوط من تذبذب أسعار العمالت

يعترب التذبذب يف أسعار الصرف بني العملة الويت تشورتى هبوا السولع والعملوة الويت تبواع هبوا مون املخواطر الويت 
تعوورض لوورأس املووال، وحيتوواج املسووتثمر للتحوووط منهووا، فلووو أن مسووتثمراً اشوورتى سوولعاً ِبليووون يووورو حتوول بعوود سوونة 

أي ِبوا % 21اعها يف السووق احملليوة بوربح مث ب( رياالت 5/ يورو 0) وسعر الصرف مع الريال وقت الشراء هو 
أي أن ( ريواالت 1/ يوورو 0) فلما حل موعد السداد، كان سوعر الصورف بوني العملتوني ( ماليني لاير 0)يعادل 

 (. مليون لاير)فهذا يعين خسارة يف رأس املال ِبقدار ( ماليني لاير 1) املبلغ املطلوب سداده بالريال هو 

، وهوو حمورم ملوا ((Swapsذب يف أسعار الصورف يوتم مون خوالل الصورف املؤجول والتحوط التقليدي للتذب
 (3) .فيه من التأجيل يف الصرف

 :هناك وسائل عدة للتحوط من تذبذب أسعار العمالت، ومنها مايأيتو 

  

                                                           
 .الدورة اخلامسة/ جملة جممع الفقه اإلسالمي  1
 .أشرف حممد دوابه.إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية، د: ينظر ( 2)
 .00يوسف الشبيلي ص.محاية رأس املال د: ينظر ( 3)
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 المرابحة التحوط ب: المسألة األولى
 إدارة املخاطر منالتحوط و  أيضا لغرضاملراحبة املصرفية صيغة معروفة يف التمويل اإلسالمي، ومت اقرتاحها 

وذلك بأن يقوم البنك بشراء السلعة اليت يريدها العميل بالعملة اليت تباع هبا، مث  (1)تذبذب أسعار العمالت؛
 .يقوم ببيعها على العميل بالعملة اليت تتفق مع عملة إيراداته

وهي حتصل على إيراداهتا ( اليورو)إذا رغبت مؤسسة جتارية يف استرياد سلع بعملة معينة : ومثال ذلك
فستواجه هذه املؤسسة خماطر اختالف سعر الصرف بني الدوالر واليورو بني وقت ( الدوالر)بعملة مغايرة 

دوالر ( 0.05)التعاقد ووقت السداد، فقد يكون سعر الصرف وقت التعاقد على استرياد السلع املطلوبة 
لى هذا األساس، لكن إذا حل وقت سداد مثن السلع بعد ستة وحتدد أسعارها وتسويقها ع مقابل اليورو،

دوالر لليورو، وهو ما جيعل املستورد يتعرض خلسارة تتجاوز ( 0.4)أشهر مثال، فقد يصبح سعر الصرف 
20.% 

تقدم الصناعة التقليدية احلل من خالل عقود صرف آجلة مع بنك أو مؤسسة مالية لديها االستعداد 
أن ضوابط الصرف تقتضي أن يكون تبادل العمالت فوريا، مما جيعل  رف، ومن املعلوملتحمل خماطر سعر الص

أن يشرتي البنك السلع من املّصدر باليورو، مث يبيعها : عقد الصرف اآلجل الجيوز شرعا، والبديل املقرتح
ن من خماطر ويتخلصا، للمستورد بالدوالر، وهبذه الطريقة تتم املبادلة لكل من املصدر واملستورد بعملته احمللية

 (2) .ويتحمل البنك الوسيط خماطر الصرف بني العملتني تذبذب سعر العملة،

 :الحكم الشرعي لهذه الوسيلة
ال يظهر مانع شرعي من استخدام املراحبة لغرض التحوط من تذبذب العمالت، مىت ماكانت املراحبة 

 .مستوفية للضوابط الشرعية

 متقابلتينالتحوط بالجمع بين مرابحتين : المسألة الثانية
من احللول املطروحة أن جيري من يرغوب يف احلمايوة والتحووط موراحبتني متقوابلتني، حبيوث تكوون كول واحودة 

بالريوال، مث يف العمليوة الثانيوة يسوتثمر ( توورق موثالً )منفصلة عون األخورى، فيحصول يف العمليوة األوىل علوى متويول 
بوواليورو، حبيووث يكووون أجوول العمليتووني واحووداً، وبووذا ( يف البيووع اآلجوول مووثالً )ة املتحصوولة موون العمليووة األوىل السوويول

 .يكون مديناً بالريال ودائناً باليورو، مث تتم املصارفة بنسبة كل منهما إىل اآلخر

                                                           

 .052سامي السويلم ص.التحوط يف التمويل اإلسالمي د: ينظر ( 1)
 .املرجع السابق: ينظر ( 2)
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لتوزام الوذي عليوه خيشوى مون ارتفواع سوعر اليوورو مقابول الريوال، ويرغوب يف التحووط عون االفلو أن املسوتثمر  
 :لاير، فتتم احلماية  طوتني 5/ يورو0، بأن يثبت سعر صرفه مع الريال على السعر (مثال مليون يورو)باليورو 

 5، حبيوووث يشووورتي سووولعاً ب (كوووالتورق موووثالً )حيصووول علوووى متويووول مووون البنوووك بالريوووال  :فاااي األولاااى -0
 .لاير 4611111ماليني لاير حتل بعد سنة، مث بعد قبضه السلع يبيعها نقداً ب 

لاير يف شووراء  4611111يسووتثمر املبلووغ الووذي حتصوول عليووه موون العمليووة األوىل وهووو  :وفااي الثانيااة -2
 .يورو حتل بعد سنة سلع نقداً مث بيعها ِبليون

ماليووني لاير، يسوودده موون مثوون بيعووه  5والنتيجووة أنووه وقووت حلووول األجوول سوويكون علووى املسووتثمر ديوون قوودره 
وهبووذا يكووون قوود محووى . ، ولووه ديوون قوودره مليووون يووورو يقضووي بووه االلتووزام الووذي عليووه بوواليورو(مليووون لاير 0)السوولع 

لاير، وحتصوول لوه الووربح الووذي كووان  5/ يووورو 0علوى نفسوه موون تذبووذب سوعر الصوورف بووني العملتوني وثبووت السووعر 
 (.مليون لاير)يرمي إليه وهو 

وال يظهوور يف هووذه الصوويغة حمظووور شوورعي، شووريطة أن تكووون العمليتووان منفصوولتني، وجتوورى كوول عمليووة علووى 
عملوة سلعة خمتلفة، فال يصح أن يبيع البنك على املستثمر سلعة باألجل مث يشرتيها البنوك منوه باألجول نفسوه بال

  (1) .األخرى؛ ألن هذه الصورة حيلة ظاهرة على ربا النسيئة
 .(2)وممن أجاز هذه الصيغة اهليئة الشرعية لبنك البالد

 (الجمع بين قرضين بعملتين)بالقروض المتبادلة التحوط : المسألة الثالثة
. تثبيووت سووعر صوورفهما وصووورة هووذه الوسوويلة أن جتوورى قووروض متبادلووة بووني املسووتثمر والبنووك بووالعملتني املووراد

 0فاملسوتثمر الوذي عليووه التوزام ِبليوون يووورو حيول بعود سوونة ويريود أن يثبوت سووعر صورف اليوورو مقابوول الريوال علووى 
لاير؛ لتخوفه من ارتفاع سعر اليورو مقابل الريال، فإنه يقرض البنك مليون يورو علوى أن يسورتدها بعود  5/ يورو 

البنووك ةسووة ماليووني لاير علووى أن يردهووا للبنووك بعوود سوونة بوونفس املقوودار،  سوونة بوونفس املقوودار، ويف املقابوول يقرضووه
ماليووني لاير، يسوودده موون مثوون بيعووه السوولع الوويت سووبق أن  5فووإذا حوول األجوول فإنووه يكووون علووى املسووتثمر ديوون قوودره 

 (3) .اشرتاها باليورو، وله دين قدره مليون يورو يقضي به االلتزام الذي عليه باليورو

  

                                                           

 .00يوسف الشبيلي ص.محاية رأس املال د: ينظر ( 1)
 (.األمان)يف منتج احلماية من تذبذب سعر الصرف (2)
 .00يوسف الشبيلي ص.محاية رأس املال د: ينظر ( 3)
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 :الشرعي للقروض المتبادلةالحكم 
احلكم يف القروض املتبادلة بني املصرف والعميل، سواء كان بنكاً، أو مؤسسة مالية، أو غريها، إذا كانت 
دون فوائد، وحبيث تكون القروض متساوية يف املدة واملقدار؟ فهذه املسألة من املسائل املعاصرة اليت وقع 

 :اخلالف فيها، وبيا ا فيما يأيت

 :ر محل الخالفتحري
 :(1)هناك مواضع هي حمل اتفاق، ومن أمهها ما يأيت

 .حترا أخذ فائدة، أو إعطائها، ولو كانت حسابية -

أن يكون احتساب النقاط على أساس املساواة بني الطرفني، وذلك بأن تكون القروض متساوية يف  -
 .املتبادلة تفاوتاً بني الطرفني فهو حمرماملقدار، ويف مدة اإليداع، وأما إذا تضمنت اتفاقية القروض 

 .ال جيوز أن حتول املعاملة إىل تعويض مايل نقدي، كأن تتحول النقاط إىل مبالغ نقدية -

 .جواز املعاملة عند عدم الشرط والربط بني القروض -

 :وفيما عدا ذلك اختلف املعاصرون يف مسألة القروض املتبادلة على ثالثة أقوال

 (2) .القروض املتبادلة إذا كانت بشرط، فإ ا حمرمة، وبه قال كثري من املعاصرينأن : القول األول

 (3)نزيه محاد،. د: أن القروض املتبادلة جائزة، وبه قال عدد من املعاصرين، ومنهم: القول الثاين
 (4) .يوسف الشبيلي.ود

قالية من املصرفية التقليدية إىل أن القروض املتبادلة جائزة، كبديل مؤقت يف املرحلة االنت: القول الثالث
 (5) .وبه أخذت احملكمة الشرعية الباكستانية. اإلسالمية ال مطلقاً 

  

                                                           

، والقروض املتبادلة بالشرط، لنزيه محاد، 40، واملصارف اإلسالمية لرفيق املصري ص212املعايري الشرعية، ص: ينظر (1)
 .21، وأدوات إدارة خماطر السيولة، للشبيلي ص223ضمن كتابه قضايا فقهية معاصرة ص

، وأحكام 4/040يت التمويل الكوييت والفتاوى الشرعية، من إعداد ب. 40املصارف اإلسالمية لرفيق املصري ص: ينظر (2)
 .2/0005التعامل يف األسواق املالية املعاصرة، للسليمان 

 .223نزيه محاد، ضمن كتابه قضايا فقهية معاصرة ص. القروض املتبادلة بالشرط، د: ينظر (3)
 . 2/631ين العدد الثا. قرار جممع الفقه اإلسالمي جبدة بشأن حكم التعامل املصريف بالفوائد: ينظر (4)
تقرير جملس الفكر . ، وإلغاء الفائدة من االقتصاد435حكم احملكمة الشرعية االحتادية الباكستانية بشأن الربا ص: ينظر (5)

 .30اإلسالمي يف الباكستان ص
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 :أدلة القول األول
وقد أمجع العلماء على أن كل قرض جير منفعة  (1) أن هذا االشرتاط جير منفعة للمقرض،: الدليل األول 

 (2) .مشروطة للمقرض فهو حرام

واملنفعة يف هذه املسألة منفعة زائدة مشروطة يف القرض، وال يقابلها عوض سوى القرض، وهي داخلة  
 .(3)يف مسألة أسلفين وأسلفك احملرمة

 (4) .أنه شرط عقد يف عقد، فلم جيز: الدليل الثاين

 :أدلة القول الثاني
ذات القرض، وإمنا من اإلقدام أن املنفعة متماثلة وال ختص املقرض وحده، وليست من : الدليل األول

 (5) .على التعامل مع من يعاملك، وهذا شأن التجارة

بأن هناك منفعة إضافية للمقرض ال يقابلها عوض سوى القرض، فتدخل يف املنفعة احملرمة يف : يناقش
 .القرض

 (7) .فنيمن حيث كو ا ال ختص املقرض وحده، بل تعم الطر ( 6) القياس على السفتجة،: الدليل الثاين

بأن القياس مع الفارق، وذلك أن القرض يف السفتجة قرض واحد، بينما يف القروض املتبادلة : يناقش
 .قرض ووفاء مشروط بقرض ووفاء

أن الربا إمنا حرم شرعاً؛ ألنه ظلم من املقرض للمقرتض، أما االتفاق على اإلقراض : الدليل الثالث
 (8).متساوية وملدد متماثلة، فليس فيه شيء من الظلم ألحد الطرفنياملتبادل بني املقرض واملستقرض ِببالغ 

 .بأن الظلم أحد أسباب حترا الربا، واألصل يف القرض اإلرفاق باملقرتض ال طلب النفع املشرتك: يناقش

 (9) .أن احلاجة هلذا النظام أصبحت ماسة، وال يوجد غريه مما يؤدي نفس الغرض: الدليل الرابع
                                                           

 .5/41حاشية الشرواين : ينظر (1)
 .5/030اإلنصاف للمرداوي : ينظر (2)
: 4/040ويف الفتاوى الشرعية، من إعداد بيت التمويل الكوييت . 40ي صاملصارف اإلسالمية لرفيق املصر : ينظر (3)

 .«جائز إذا كان هذا التبادل منصوصاً فيه على أنه بدون فوائد أو شروط»
 .0/431املغين البن قدامة : ينظر (4)
 ،223نزيه محاد ص. القروض املتبادلة، د: ينظر (5)
 . 2/631العدد الثاين . قرار جممع الفقه اإلسالمي جبدة بشأن حكم التعامل املصريف بالفوائد: ينظر (6)
 ،231نزيه محاد ص. القروض املتبادلة، د: ينظر (7)
 ،230نزيه محاد ص. القروض املتبادلة، د: ينظر (8)
 ،235نزيه محاد ص. القروض املتبادلة، د: ينظر (9)
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األصل يف املعاملة التحرا، وقد يقال جبوازها للحاجة يف بعض احلاالت بضوابط، وال يسلم بأن :يناقش
 .بأنه ال يوجد غريها، فيمكن أن تكون الودائع االستثمارية املتبادلة بديالً عن القروض املتبادلة

مرحلة البدء يف  ف أطلع على دليل هلذا القول، لكن يبدو أ م نظروا إىل اجلواز يف: دليل القول الثالث
 .تطبيق املصرفية اإلسالمية، والتدرج يف األحكام، خاصة وأنه ليس يف هذه املعاملة دفع فوائد ربوية صرحية

 :سبب الخالف
سبب اخلالف فيما يظهر هو أن أصحاب القول األول يرون أن يف هذه املعاملة نفعًا زائدًا للمقرض، 

 هذه املعاملة يؤدي إىل النفع املشرتك املتبادل، وليس متمحضاً بينما يرى أصحاب القول الثاين أن الشرط يف
 .للمقرض

وأما أصحاب القول الثالث، فهم على املنع مع أصحاب القول األول، إال أ م أجازوه، على أساس أنه 
 .بديل مؤقت يف املرحلة االنتقالية

يًا صعوبة الرتجيح يف املسألة خاصة بعد املوازنة بني األقوال والنظر يف األدلة واملناقشات، يظهر جلو  
والنظر الفقهي، يظهر رجحان   إذا أخذ يف االعتبار تنوع صور هذه املعاملة، وتنوع املقاصد منها، لكن بالتأمل

القول األول، وهو أن القروض املتبادلة إذا كانت بشرط، فإ ا حمرمة، ألن املنفعة املشرتكة اليت أجازها الفقهاء 
ائدة واليت تقابلها منفعة زائدة أو إضافية وليست أصلية، واملنفعة هنا ليست من هذا القبيل، هي املنفعة الز 

 .باجلواز يف مثل هذه احلاله متجه لكنها  يف املقابل تشبه ما أجازه الفقهاء يف قرض املنافع، فالقول

 التحوط بالبيع اآلجل: المسألة الرابعة
 -حيتاج إليها يف وقت مستقبلي-خماطر ارتفاع سعر عملة ما صورة هذه الطريقة أن يقوم املتحوط من 

 .ببيع سلعة إىل األجل نفسه، وبنفس العملة اليت حيتاجها يف ذلك األجل

إذا كان على تاجر التزام مايل مقداره مليون يورو بعد ستة أشهر، وخيشى من ارتفاع سعر : ومثال ذلك
رتفاع سعر اليورو يقوم ببيع سلعة معينة بقيمة مليون يورو اليورو مقابل الريال، وألجل التحوط من خماطر ا

 (1) .مأمن من خماطر تذبذب العملة يف تسدد بعد ستة أشهر، وهبذه الطريقة يكون

وقد ذكر هذا املقرتح فضيلة الدكتور علي السالوس يف مناقشات الدورة احلادية عشرة جملمع الفقه 
 (2) .اإلسالمي الدويل

  
                                                           

 .302عقود التحوط للدوسري ص: ينظر (1)
 .0/532، 00جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ع: ينظر (2)
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 لهذه الوسيلةالحكم الشرعي 
 .جيوز التحوط هبذه الطريقة بناء على أصل اإلباحة يف املعامالت املالية

 التحوط بالشراء اآلجل: المسألة الخامسة
 -سرتد إليه يف وقت مستقبلي –صورة هذه الطريقة أن يقوم املتحوط من خماطر اخنفاض سعر عملة ما 

إىل األجل نفسه، وبنفس العملة اليت سرتد إليه يف ذلك األجل، فإذا مامت تسلم  ويكون السداد (1)بشراء سلعة
 .العملة أداها إىل من اشرتى منه السلعة

إذا كان تاجر سيستلم مبلغا ماليا مقداره مليون يورو بعد ستة أشهر، وخيشى من اخنفاض : ومثال ذلك
سعر اليورو يقوم بشراء سلعة معينة بقيمة مليون  سعر اليورو مقابل الريال، وألجل التحوط من خماطر اخنفاض

أن يكون السداد بعد ستة أشهر، فإذا حل األجل تسلم املليون يورو ، وسلمها ملن اشرتى منه يورو، على 
 (2) .السلعة

فضيلة الدكتور علي السالوس يف مناقشات الدورة احلادية عشرة جملمع  -أيضاً –وقد ذكر هذا املقرتح 
حيق للمؤسسات لتوقي اخنفاض العملة يف : " وجاء مايؤيده يف املعايري الشرعية (3) .ي الدويلالفقه اإلسالم

 (4)".شراء بضائع، أو إبرام عمليات مراحبة بنفس العملة:.....املستقبل اللجوء إىل مايأيت

 احلكم الشرعي هلذه الوسيلة

 .املاليةجيوز التحوط هبذه الطريقة بناء على أصل اإلباحة يف املعامالت 

 المطلب الثالث
 وسائل التحوط من المخاطر الئتمانية

تعترب بيوع التقسيط والبيوع اآلجلة واملراحبات من اجملاالت االستثمارية مضمونة املخاطر فيما يتعلق 
ِبجال االستثمار، لكن يرد عليها املخاطر االئتمانية فيما يتعلق بتعثر العميل يف السداد أو مماطلته، وتقوم 

ملؤسسات املالية وشركات التقسيط بدراسة وافية للعميل ومدى مالءته قبل التعامل معه، ومن وسائل التحوط ا
 :األساسية يف هذا اجملال مايأيت

  
                                                           

 .ييستطيع التاجر التصرف فيها مباشرة بالبيع احلال أو اآلجل أو غري ذلك (1)
 .301عقود التحوط للدوسري ص: ينظر (2)
 .0/532، 00جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ع: ينظر (3)
 .4عايري الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية صامل (4)
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 التحوط بالرهن :المسألة األولى
إن البيع بشرط الرهن أو :" اتفق الفقهاء على جواز اشرتاط الرهن يف عقد البيع، وحنوه، قال ابن قدامة

الضمني صحيح، والشرط صحيح أيضا؛ ألنه من مصلحة العقد، غري مناف ملقتضاه، وال نعلم يف صحته 
 (1)".خالفاً، إذا كان معلوماً 

جيوز للبائع أن يشرتط على املشرتي رهن املبيع عنده :" وقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل
 (2) (.لضمان حقه يف استيفاء األقساط

ينبغي أن تطلب املؤسسة من العميل ضمانات مشروعة يف عقد بيع املراحبة :" عايري الشرعيةوجاء يف امل
لآلمر بالشراء، ومن ذلك حصول املؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة االستثمارية للعميل، أو 

، أو مع احليازة للسلعة رهن أي مال منقول أو عقار، أو رهن سلعة حمل العقد رهنًا ائتمانيًا رمسيًا دون حيازة
 (3)".وفك الرهن تدرجيياً حسب نسبة السداد

 الكفالةالضمان و التحوط ب: المسألة الثانية
 (.الضمان الشخصي)، وإما أن تكون كفالة بالنفس (الضمان املايل)الكفالة إما أن تكون باملال 

الضمان والكفالة، ومها من التوثيقات االستيفائية اليت حتفظ حق  وقد دلت األدلة الشرعية على مشروعية
 .الدائن من الضياع

وملا كانت عمليات املراحبة والبيوع اآلجلة تشكل جانبًا كبريا من نشاطات املصارف اإلسالمية، وهناك 
  (4) .خماطرة لتعثر السداد من قبل العمالء، فلها أن تتحوط باشرتاط الكفالة

 التحوط للمخاطر الئتمانية بالتأمين التعاوني: الثالثةالمسألة 
واألصل جواز التأمني التعاوين على التأمني على الديون من أساليب حفظ الدين من الضياع، واملماطلة، 

 .الديون املشكوك يف حتصيلها، والدين املماطل يف وفائة
 (5)".ن وال جيوز التأمني غري اإلسالمي عليهاجيوز التأمني اإلسالمي على الديو :" جاء يف املعايري الشرعية

 

 

                                                           

 .0/511املغين البن قدامة  (1)
 .0/033جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد السادس  (2)
 .020املعايري الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ص (3)
 .020املرجع السابق ص: ينظر (4)
 .52املرجع السابق ص (5)
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 بالشرط الجزائيالتحوط للمخاطر الئتمانية : المسألة الرابعة
الشرط اجلزائي مقابل التأخر يف الوفاء بااللتزامات املالية، هو تعويض املتضرر بسبب تقصري املشروط 

 (1).الدين فهو ربا اجلاهلية، وهو حرام باتفاق، فإن كان تعويضاً مالياً مقابل التأخر يف وفاء (املدين)عليه
لكن من املسائل اليت حتتاج إىل قرارات جممعة لبيان حكمها، وقد أجازهتا عدد من اهليئات واجملالس الشرعية 

 .مسألة اشرتاط غرامة تأخري على املماطل مصرفها جهة بر
 
 

 

  

 

 
 

 

 

  

                                                           

 .2/310والعدد الثاين عشر . 0/441اإلسالمي الدويل العدد السادس قرار جممع الفقه : ينظر (1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 : المقدمة
.ُهدد اُدر سد دد ُستُد دداحلكم ُدشردد ُدرقدد معُررد، دد ُل ممدد دُّ خمريردد ُل ددا   دُ  دد دُهتدد  ُ  - 1

ررادرجةُدشمادد ةُستُدرا ملد ُ دمُ محل،ددمُّخ د دُو ،كد ُدؤس  دماُدؤمر دد ُدي د ل  ُّ كثدد ُلدد ُكثد ُدس دااام ُ 
 دد ُلد ُدرا ددمسُ اس ددمنُدرتددحلممماُّ م لدد ُلدد ُدردد  عُ دشررلدماُّ مدد ُُّخ ن،ددمُلددمُ  ددا    ُلدد ُدرك

ُلس  دد  ُ:ُدر نمدعُداددمج ُّ درا  لدد ُدرا ،ددعُدؤدا  ُ ُجسد ددماُدرا ،ددم ُدؤ ممدد ل ُّ هدع لددمُس دُّم  ّتددؤس
ُ  مندد ُا دد  ُّ لمر دد  ُلددمُدراادل،ددمُ ددلعُ ك ددأُر م ن،ددمُا ُ قددعنُلحلدد ُممندد وُل حل دد وُ ُريلدد ُل ددا ك ُلكدد  

ُدرحلُ    ةُّم سٍ ُحم جُّل م ّ ُمةّرٍضُل نرُُّهل د دسرادادُُّس د دُُُّ د ُممدمُس دُد ادمسُلقدعندسراادُُّّ غضِّ
ف،ددد ُ دددرريُرن م ددد ُ..ُا ُّمدددّ ُُّّس  دلددد ُم ددد ُدرتددد  ُدرددد نُدراالدددؤُ ددد ُمحلددد ُيندددرعُد اددد ُدؤااددد ُمن ددد 

شد د ُ  رداُدسرادادُُّّلد ُااد ُ(ُدراما ُا ُدرقد ك ُدرتدحلمم  ُا ُدؤتد  ُدي د لعُا ُدر  رد ُا ُ  هدم)
،دمُ مؤ د دسُدؤ ندرنُ ُ رداُدرر،دؤُّ درا  در ُلد ُ  دمسٍدُ غ   ُيماا ُستُش د ُ ناُدر مند ُا ُ   

ُدر مددد اُّ هدددرُلدددمُل  دددم ُ ُ ُخا  ددد ُدرا نكدددماُدررثددد دُ ُا ددد مسُّمددد س ة ممرحلدددٍ ُا ُلار، ةددد ُدشتدددرعة
 .ُ؟(Hedging)دسم  حُدؤت  ُدؤ مم ُ
ُمدنٍ ُ درا د ُدي د لعُّا ُُُ ُ"ُ تد ُمد ُدسرادادُّدؤ م"ا ُ"ُ  دأُدسرادادُّ"مبرتدر ُ ه اُدر ض   ُ دا 

 حمم ر  ُدرا د  ُمند ُيرم،دمُ  داناُّ َُ لدّ ُدؤ دمعُ ُلمر د ُدسرادادُُّدلد جُّ كد راُدرالمد ّ ُهعُلاا م ُ
درا ،دددعُشرددد ُدؤ م تددد ُمددد ُدسراادلدددماُّيفُدرحل ددد ُدرا ددد اُ ُلددد  ُدشماددد ُستُدرا ملددد ُ دددمُ ُهددد دُ

ُ.ُدر ت 
ُكمعُدشر  ُمن ُدرقع ُفّد س  ُم ُ ُكممُ،معُريس  قُ ُ ردمَّم دررد ُّ ُ ُدرقدع ُ":ُ"،ردم ا" ترساُّا 

فّددد س  ُ تددر سةُلددمُه  ادد ُ فمع  دد ُّ قدد رسُ هدددُلرّاّ ددجُا ُ دد ل،عُّر  سّاددّأُسر دد ُ ُافدد دجُلددمُ ،ّددّأُمن دد ُسج دُو
ُفندداُُّ  دد ل ُ ردداُمندد ُد ددرضُ.ُ ،كددرسُو ُكددمّعُلدد ُدرضدد  سنُدركدد  ُ  ا  لدد 1ُُ"ف دد   لمدد  ُو  اتدد  ّو ّ
ُ.ُاادُُّ   معُلا،رل ُ ُدرا  ُدي  لعدسر

ُُ.ُستُمت،  ُ ث ث ُل مرجُ  ممت ُ    م يفُسعَُّطك   ُدرك  ُد،اضؤُ
ُ 

                                                           
ُ.3ُدر ردم ُّ يبُدر كمسُريس قُدؤمررعُصُُ(1ُ
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 التمهيد
 في مفهوم االلتزام وأنواعه

 
 .ُهرُكرع ُدرقخصُلرنامُو ا ٍ ُا ُدلاحلمٍ ُم ُف ٍ ُؤتن  ُ  اُ:االلتزام - 2

ُ  د ُلدد ُالددردعُ -ُاُ ُفضدممع ُلددمُل انا د ُشددخص  ددّ دةُدؤاةندد ة لا رِّلدٍ ُهددرُدرادادُّ ُل ددأُمند ُم ،س
رتددميجُدؤددمعُّ   ددن   ُدؤك ددأُ تددممع ُم ر دد ُدشا  دد ُىددمُدراادلددمعُمندد ُدركددمعأُؤتددن  ُدؤقددعنُّ

 كدددد  ُ ديدددد ُلدددد ُهدددد اُ.ُندددد ُدؤقددددعنُؤتددددن  ُدركددددمعأ اجدد ُدرددددثم ُ ّ  ددددن   ُدؤك ددددأُىددددمُدراادلددددمعُم
ُ ا دددٍ ُّ دراة سدددد ُشدددعٍ ُلدددد ُّي ِّددداُدرّ ددددّ ُُّستُي ِّددداُدرراددددرجدسراادلدددماُ رن دددد    هدددد اُ.ُ  ُهدددرُس دددد دري 

 .دسراادلماُكن ،مُس م   
ُك دلادد ُّهددرُدراددادُّ ُلراك دد ُدرقدد   ُمندد ُكدد ُ -ُنُ  مدد ُّ ُدرا دد نُمندد ُخاددوُدرغدد ُا ُلمردد ُا 

لرنَّدد ُّ مدد ُُّدرا دد نُا ُدراادد ل ُلدد ُ،كدد ُدؤ ددارجّ ُمندد ُدررجل دد ُّهددرُدراددادُّ ُمندد ُكدد ُ جلددأُ
ؤددرجة ُمبراددجُم دد ُدررجل دد ُّ دراددادُّ ُدركددمعأُ  دد ُُّدردد َّفضُا ُدؤممخ دد ُس دُد اددمسُدؤقددعنُؤتددن  ُد

ف دددلُدرك دددأُ ددد عُدؤددد دُدخددد جدُ ُيمرددد ُ  دددمسُدرقددد  ُف ددد ُ  ُ  دددأُدر   س دددرعُّهدددرُدرادددادُّ ُمن ددد ُ
ُ.ُؤتدددن  ُدؤقدددعنُمبرادددجُشددد  ُد  دددمسُ ُدر  ددد ل   كددد  ُ ديددد ُلددد ُهددد اُدسراادلدددماُ رن ددد  

ُ د  ملا ُدرحلاوُم ُسل ممد ُس دُّىَّدؤس ُّك    هد اُدسراادلدماُُ.ُحلم ُفة س ُّ دسلاحلم  ُم ُدراة س ُل دج ُ  
 .ُكن ،مُ نك َّ 

ُكدمراادُُّ - 3 دّ ّ ُكممُ ُدسراادُُّ حلا  ُد ،مسنُّ ،د ُلردرعُدرّ  س  دسراادُّ ُ، ُلررعُّلتسّ س ا ُدرق ّ ّ
ُكمدمُ ّ دؤ الا ُ دلجد ُد اد دُّ درادادُُّدركدمعأُ ضدممعُدر  دجُ ُدؤك دأُّ ،د ُلردرعُلتد س اُدراة سدّ ُدرضدمس 

 .ُ ُتممعُدؤاناماُّ   رلضُ مع ُد ت دس
ا ُحم درسدُول دسراادُّ ُ، ُ - 4 لقد  ممُو فدمراادُّ ُدركدمعأُلدث ُو ا دن  ُدؤك دأُرنمقدعنُّ.ُررعُحمن د ُالد دُو

 درادددادُّ ُدؤ دددا  ُ دؤ دددالا ُ  ددد ُُّدرا ددد نُ ُد دددا ممعُدر ددد ُدرددددم ّ مسدُ دؤدددسا دُا ُدرااددد ل ُ ُدخمف ددد ُ
راددجُدرقدد  ُ ُم دد ُمن ،ددمُّ دراددادُّ ُدرددا الُ ددلعُسُلاددا الُمندد ُري اادد ُا ُ ددلعُسُب  ا،ددمُلدد ُ ندد همُمب

ُك  ُ راُل ُ،ك  ُدسراادُُّ لل ُلق     .ُدرحلرمحّ
ُ ُخردمحُدرا ن د ُرنا اد ُ ُ الدمجٍدُس رلد ُمند ُدؤكندذُدرد نُد،عتد ُّ درادادُّ ُدرددم ّ نِّ ة ال مُدراادُّ ُدؤ عضة

َّة َُّر ُّ دراادُّ ُدرا الُ ُم  ُدرحلرمحُ   ُُّ   ُري اا ُّفرد ُ  ُكعُ  رداُلد ّ د  ُُا ُرا ا،مُد  عُ   ،،م
ُُ.1ُل ُ،ك  ُدسراادُُّ للٍ ُحم رس

ُ 
                                                           

ُ.ُ لمُ   هم11ُُّدسراادلماُ ُدرق  ُدي  لعُّ مح ُس  ده  ُص634ُُ–1/634ُ(ُ ات  )دؤ   ُدرا ،عُدر مُُّّرناس،مُُ(1ُُ
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 المطلب األول
 التخريج الفقهي للواقعة

 
 : مبنى الحكم وأساس النظر في القضية (أ )

سعَُّدشرددد ُدرقددد معُمنددد ُ  دددأُدسرادددادُُّ تددد ٍ ُ ُدؤ دددا ك ُ  ددد  ُحمددد ٍَّجُل دددك مُو دددماردريُا ُ - 5
ا ُر وُمبمعُم ل   .ُلحلر  ُمب  ُدماكمسُ راُدسراادُُّدل جُ ُدرحل  ُدرا ،عُلمسُو

 ُ امرّياُدؤ م ت  ُمحل ُمبدمعُّ مداَُّ  دأ ُ رداُدسرادادُُّ كد ٍعُلدم،ُل ندرُُّّس فإعُدما ربُلمسُو
 .ُدرك أ ُلكمجر  ُلمٍعُمبمعٍُ

 ُ ذدد ُِّ د دد ُّفدد ُملُل  اددربُلددمسُو ُدؤ م تدد  ُمحلدد ُمبددمعُّ تدد سعس ُرري  هنددمُ رددرعُي حلمددٍ ُلدد ُ،ك دد ة
ُدرحلمسُ مركمط ُّ  راُحم رس ُش ممُو ُالردعة  .ُاك ة

ُ:ُ من ُ راُّفإعَُّدرا    ُمن ُدشر ُدرق معُرنم لر ُلا نجُذ ُال ل 
ُ.ُي     ُدؤمعُ محلمم ُدؤمر  ُ ُدرا  ُدي  لعُ:أحدهما
ُدؤمر  ُ  ردف ُمحلمم همُ ُه دُدسراادُُّ:والثاني ُ.ُل  َُ   ة

  :حقيقة المال ومفهومه الشرعي (ب )
درددإُس دُُ– دؤمرر دد ُ دشحلم ندد ُستُاعَُّمحلممدد ُدؤمر دد ُر دد ُ هددجُ ،ددرسُدرا ،ددم ُلدد ُدرقددمف   ُ - 6

ُلكمجرا  ُ مؤمعُ ُ ُشع ُم  َُّلمسُو ُدرحل  ُدرق معُّ امري اس ُ:ُث ث ُ–داامّ ؤس
ُ.ُاعُلررعُف  ُلحلا   ُي      ُل ترجدُ:أوالا 
ُ.ُاعُ ررعُ ناُدؤحلا   ُلكمي وُش ممُو ُيمر ُدر َّّ  ُ دس ا مسُ:ثانياا 
ُدرحلمسُ:ثالثاا  ُ.ُاعُلررعُراناُدؤحلا  ُ، م  ُلمر   ُ ُم  س ة

لدمُلردرع ُف د ُ ُيد ُِّ د د ُلحلا د  ُل تدرجد ُّل  اد  ُ دمُ:ُدؤدمعُ :ُ"(  ش اُدؤ داا  ل )ُام ُ ُيمش  
ُذ  ُ   مّ   ُمبامرٍَّعُم فمُو ُ.1ُ" ُيمر ُدس ا مسُش ممّو

ُدر  دد  ُ دد ُ سُمن دد ُّ عَُّ ردداُلرددرع ُلدد ُاكدد ُ:ُ" ،ددمعُدؤددمريسن ُسُ ددرري  سعَُّلددمُسُلحلا ددّ ُف دد ُامدد ّو
ُلمُل حلاّاأ ُ  ُمن ُدهلك ُّف  رريُر  ُ م ع  ُ.2ُ"دؤمعُ مركمط ُّ ملُلّد ستة س

ل دأ ُد د  ُدؤدمعُسسُمند ُُس:ُ"مد ُديلدمُُّدرقدمف عُاخد ُ،دمع(ُد شدكماُ درحل دمع ) ير ُدر  رطعُ ُ
ُ.3ُ"،ّدنَّؤُسُلمر ُ، م  ُلد ّكم  ُ مُّ  ّدنسّاُّ ُل اسنةّا  ُّ سعُس

                                                           
 .114ُ  ش اُدؤ اا  ل ُمن ُفااُدؤ  ُّرن  م ُدرقمف عُصُ(1ُُُُ
 .1/151ُدؤ ن ُمن ُم  اُل ن ُ(2ُُُُ
 .311ُد شكماُ درحل مع ُّرن  رطعُصُ(3ُُُُ
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دؤحلا   ُدرإُسُ، م ُهلمُ ُدر مجدُمبحلار ُد م معُدرإُسُ، مد ُهلدمُّسُ تدناُاعُلد جُ:ُ" ،معُد  ُ  م  
ُ.1ُ"من ،مُّم س  ُسامسدُ سُ  أ ُ م امق

ر خاادم ُ:ُ" ل ُدؤمع ،معُدر متعُد  ُدر  يبُ ُ   هرُلمُمتاد  ُسر د ُد طمدم  ُ لتدنا ُمدمجدوُ شد ممُو
  "2ُ.ُ

ُ ُدر ددمجدُ ددمر  رجُدرقدد م  ُ:ُ" مدد َّ ُد دد  ُم  دد ُدؤددمعُ  رردد  ر نددجُد س ددمحُُ–هددرُلددمُلاحلم،ن دد ُدرحلددمس 
ُدر لّ ُ ُ دش رق  ُ.3ُ"ر  كمهت ُف  ُ دخاامم، ُ  ُ– د ك منُدرإُ ّدنسّاُّ ُ مُد لردع 

ُ:ُد م مع ُ دؤحلمفأ ُث ث ُا، مُّ:ُ،مم د:ُ"رن  د (ُدر   د) ام ُ ُ
ّك  ُدر ةّرضُُّ:منها ُ ك د ُدر دس:ُلمُلّد س ُ.ُكمركد   

كّدن ددد ُ:ومنهاااا ُكدددم م ُ درغحلدددم :ُلدددمُسُلّد س ُكدددمركد  َّدُ.ُسل دددمُؤحلدددأُدرقددد  ّ ا ُ خددد ُ ددد ُلا دددرُُِّّمدددمجدوّ
ُكمرددد سَّدُلددد ُدردددعدنَُّ  لددداُا ُر ددد ُُّدشددداممر ُمنددد ُ.ُُّ لحلم رددد ُدرحل ددد دررديددد د ل تدددرجُدركا ددد ّ
ُ.ديمكأ

ُكم ري معُ دراةّتمجُ دش مل ُ:ومنها ُُُ.4لمُد ا نةّ ُف  ُّه ُل ك ُدؤ م تّ ُاُُّس؟
ُشدد ممُو(:ُ"كقددم ُدر حلددم ) شدد ي ُ(ُدي،حلددم )ُ اددم ُ  لددمُف دد ُلحلا دد  ُلكميدد  ُرغدد ُيمادد ُا ُ)دؤددمع 

ُكددم م ُّ لددمُف دد ُلحلا دد  ُلكميدد  ُ(ُتدد  سد ددّأُف دد ُامدد وُكمشقدد داُّ لددمُف دد ُلحل  دد  ُحم َّلدد   فخدد اّلُلددمُسُخّداس
ُكمؤ ا ُ ُيمعُدؤخمت ُّ مخٍ ُر ُكمررنجُّ لمُف  ُلحلا   ُ  كمحُرنض  سد ُ مرن ما  ُر مٍ ُ  صَّ ُ. فأة

ُكغدد اُ:تنبيااه ُك لدد ُهحلددم دد َّّا  ُّفرددمعُ:ُظددمه   ُدرك ددأُمة ددّأُسُلتددا ُ    دد ُّلددأُاخدد ُ ّّكددّ ُ ُيدد ِّ اعَُّدرحلدَّاس
ُا ُاعُلد ّ دددد ِّ ُدؤددددمعُّ:ُلحلكغددددعُاعُل ددددمعُهحلددددم ل ن ددددمّو لكميددددمُو ا ُخا ددددمُو مبددددمُلّد  دددد  ُد م ددددمّعُُكددددرع ُدؤك ددددأُلددددمسُو

ُ.5 دؤحلمفأ
  :المالية في هذا االلتزام مدى تحقق عناصر (ج )

رلددد ُ ُدرحل ددد ُدرا ،دددعُّفإخددد ُل ،ددد ُ،ُاعَُّ، حلدددم وُمنددد ُلدددمُ دددك ُ   لددد  اُ ُي   ددد ُدؤدددمعُ لا - 7
.ُ  اددربُاددمعادوُلقدد  م ُّ  ردداُرا  دد ُمحلممدد ُدؤمر دد ُدرث ثدد ُف ،ددم(ُحمدد ُدرك دد )دؤ م تدد ُمدد ُدسراددادُُّ

 :ُ   معُ را
 : أن يكون فيه منفعة مقصودة: العنصر األول

                                                           
 .344ُخمات ُدراام  ُدؤت ل ُّس  ُ  م  ُّرنك نعُصُ(1ُُُُُ
 .1/401ُايرمُُّدر  آعُّس  ُدر  يبُ(2ُُُُُ
 .1/191ُدرردتاُّس  ُم   ُ(3ُُُُُ
 .5/614ُدر   دُ(4ُُُُُ
ُ.3/161ُكقم ُدر حلم ُ(5ُُُُُ
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 ُمتدددد خمُهدددد دُلحلا دددد وُي    دددد وُل تددددرجدوُؤقددددعل ُّ(ُحمدددد  ُدرك دددد )سُشدددداُاعَُّ ُدسراددددادُُّ - 8
 ُ رداُدرر،دؤُّ درا در  ُُمحل لمُل ت ُلحل ُ غ   ُيما ُي     ُستُ ناُدررم  ُل ُدر من ُدؤ نر  

ستُُلدد ُ  ددمسدُممرحلددٍ ُا ُلار، دد ةُدشتددرعُخا  دد ُدرا نكددماُدررثدد دُ ُا دد مسُمدد  ُدر مدد اُ مرحل ددك 
فمددد ُدرا دددمسُ اس دددمنُدرتدددحلممماُدرددد ل ُل دددارسج عُدركضدددمعأُا ُدؤدددردجُد  ر ددد ُدر ريلددد ُرتدددحلمممهت ُمنددد ُ
جف ددددماُلاردر دددد ُّ  ل، ددددم ُلسادددد ُ  مندددد ُلدددد ُدر مدددد اُد احلك دددد ُّيفُلك  رهنددددمُا ُلددددمُلحلددددا  ُمحل،ددددمُلدددد ُ

ا ُ د ُُ ّنٍ ُا ُد اتحلُمنا، ُدخن   ُ مرحل  ُا ُ مرحل  م ُا ُتم ُم رجُ رسل ُا ُ   رجةُ ُّلتحلرمماُ  م
 ردداُّي دد ُلنددال، ُدرا ددر ُ دد راُلدد ُد  ددمع ُدرامجيدد ُا ُديفدد سُخا  دد ُدراغدد داُدرددإُ،دد ُ  دد اُ

 لثدددد  ُ ردددداُل  ددددمعُ ُل ددددلر ُشدددد د ُدر م دددد ُدراددددادُُّّ.ُمندددد ُا دددد مسُمدددد  ُ ندددداُدر مدددد اُ ُدؤ ددددا ك 
ُكم دددٍ ُلدد ُممنددٍ ُحمدد جٍدُلحلددد ُّ ّدد ةج ُسر دد ُ ُريلدد ُل دددا كٍ ُل  ادددمال ُستُنددرُُّّ هددرُحمدؤس  دد ُدؤمر دد ُ قدد د 

م ف،مُ ُ راُدرامسللُ  منا ُدخن  ُراغ  د ُدراادلم د ُدؤ دا   ُ انداُدر مند ُّلدأُدرا در  ُلد ُ  دمسٍدُ
 .ُممرحلٍ ُا ُلار،  ُدشترعُخا   ُدرا نكماُدشمج دُ ُا  مسُم  ُدر م ا

 : أن تكون منفعته متقوِّمة: العنصر الثاني
 ه دُدر حلت ُ  ُشداُلا  د  ُ ُ.ُلمر   ُ ُم  ُدرحلمسُاعُلررعُرحلا  ُ، م ُ :ُ ل ىنُ را - 9

 سُمدددربدُ اخن اةددد ُ ُدر تدددرسُدر دددمرا ُ در ددد  عُد مر ددد ُّس ُ.ُ ُمتددد خمُدشمتددد (ُحمددد  ُدرك ددد )دسرادددادُُّ
لددمسُو ُدرحل دد ُدرقدد معُر دد ُُّ  ر لدد ُم فددمُو ُريلدد ُلدد ُ د مدد ُدرقدد معُاعَُّلددمُملُلردد ُلدد ُدرحلاددأُل اددربدُو

س دُممسُر ُ، م  ُلمر د  ُلد ُريلدمعُآ د ُّس احلدم ُدشرد ُمند ُ رداُدر  د س ُُّد ريلحل ُّفإخ  ش ممُو لد ّ   ُلمسُو
ُد يرددمُُّ ُكمددمُ(ُدؤكحل دد ُمندد ُدر دد  ) سُلد حلسردد ُ ّدّغ د دد    اغدد ُد ريلددمعُّس دُ كدد َّّعُدر دد  ُ ُ ندداُدؤ ددمع ّ

 .ُل  س ُ ُ،ردم ُدرا ،م ُ امرعُدرق ل  ُهر
درددد نُهدددرُدرادددادُّ ُلدددمٍعُ ُ)در ددد د ُّلحلسدددّأُدؤ م تددد ُمددد ُدرضدددممعُلرتددداُ رددداُ  ن ددد  ُديلدددمُُّ - 11
ددأ ُ دد ُلا ددرُِّّ(ُدر لدد   لخدد ُخّداس

ُمندد ُمدد ُُّ(انُ ُريلمخدد )م فددمُو1ُ ُ خددصَّ ُّ  حلددم وُمندد ُ ردداُملُل اددرباُلددمسّو
 .ُاردريُلكمجرا ُمبمعُّ  راُلردف ُرن رعُدر دااُ ُل هجُدؤمرر  

ُ:ُد م مع ُ دؤحلمفأُث ث ُا، مُّ:ُ،مم د:ُ"رن  د ُلمُخت  (ُدر   د)ام ُ ُ
ّك  ُدر ةّرضُ:منها ُ.ُكمرك رب ُ ك د ُدر دس:ُلمُلّد س

كّدن ددد ُ:ومنهاااا ُكدددم م ُ درغحلدددم :ُلدددمُسُلّد س ُكدددمركد  َّدُ.ُسل دددمُؤحلدددأُدرقددد  ا ا ُ خددد ُ ددد ُلا دددرُُِّّمدددمجدوا
ُكمرددد سَّدُلددد ُدردددعدنَُّ  لددداُ.ُدررديددد دُّ لحلم رددد ُدرحل ددد  ا ُر ددد ُُّدشددداممر ُمنددد ُل تدددرٍجُدركا ددد ّ

ُ.ديمكأ

                                                           
 ر  ُدررد ُي  ُ سجُّ خ ُد   ُفمم ُّف ُلتا ُدراااُمن ُاعُلررعُد  ُلا رعُّ خ ُلل ر  ُل ُ:ُدؤا رُِّّ:ُ"،معُدر ل ن(1ُُُُُُُ

ُّ د  ُدؤا رعُسُل كىنُسسُمن ُلا  ُ  ُكاّدّ نَّ ُّ هرُ،مم    (.6/611ُدرحل  ُدررهمالُ ُش حُدؤحل،مالُ".ُ) ّدّ ّرُّ
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ُكم ري معُ دراةّتمجُ دش مُ:ومنها ُ.ُسخل...ُل ُلمُد ا نةّ ُف  ُّه ُل ك ُدؤ م تّ ُاُُّس؟
ُاعُ:ُ ل ُدر   ُدرثمين رن  د  ُّررحلَّد ُ د  ُلا درُُِّّمدمجدوُّفد ُ درري  ُكدمعُل تدرجدُو درضدممعُّفإخد ُ سع

ُ.1ُل مّ ّ ُ م م مع
ُ الدمُ ُمتدد خمُدشمتدد ُّف دد ُامددكاُدرضددممعُلا رِّلددمُو ُدر دد  ُدرا ددمسنُّ مندد ُ ردداُلحلكغددعُدر ددرع 

ُّ ُدامرجُمن ُد ،ردعُدؤحل رر ُ دمؤحلأُّراغد ُد  دمسُدرد نُ  ددُمحل ُمبمعُّ م مبمر ا ُ لق  م  ُدؤ مست ُ
من دد ُدش دد ُ ُ ندداُد ،ددردعُّ  ردداُلردفدد  ُر ددرعُلقدد،رسُآ دد ُ ُلدد هجُدؤمرر دد ُّيرددماُد دد ُسدشدد ُ

دّ ُستُظددمهٍ ُ(  در ُد ادمع) ُل د ضُك لد ُمدد ُي د ُُ–در اتدعُلد ُاعمد ُدؤمرر دد ُ ُّدرددإُ  ددُدرّ تس
دد  ُاعُ:ُ"ف ددمعُ–تُ ددمط ُممحلددر ُاددمعٍاُّرارمدد ُ دد ُس رن سل دد ُّ د مس ُي ددممُو  ،دد ُّلحلّددّأُلدد ُ ردداُلمرددا 

مُ م    ُ:ُ ّدحلس  ّ ُستُلمُّ  اّّلُل ُدر  ُّ لمُّسّاّأُسر ،مُّ  د ّ م ةّ ُاّيّ ى 
 اُس ُ.ُفإعُكمعُمممُررُد ا اُدؤ ملنّ ُمن  ُامريُّفّلاة
  ُكمرك أُ در َّّن ُدرّ تس  ُسر  ّ ُكمعُدررا  ُمممُلرث   حّلأساُسعس ُ.ُ سسُفملس

ُكضممٍعُجب  ُّف رسعُلق،رسدعُُُُُ ُ.ُ سعُكمعُمممُل   ّ
 س  ُدؤماقرع ُكل نادُ ا  نااُّفمؤق،رسُداردريُّ  فمُو ُكمعُمممُلّدكدس   ُا دّو  سعس

2ُ. 
 : أن تكون تلك المنفعُة مشروعة: العنصر الثالث

ُ:ُ ه دُد ل ُبان ُ ُل لراحلمُذ جُدر ت ُل ُش د ُدسراادُّ - 11
ُل ُش د ُ راُدسراادُُّجم ّجُدؤضدمس  ُ -ُاُ ُكمعُدرّ تس  ُ درّغّ ض  (Speculationُ)فإع

منددددد ُا ددددد مسُمددددد  ُدر مددددد اُّمحلددددد لمُلردددددرعُلددددد ُدؤار،دددددأُدس امم ددددد ُ ريلمج  ددددد ُّا ُهكرط ددددد ُ
ُدس ا دددؤُخنامت ددد ُّسُدرامندددّاُدش   دددعُرانددداُدر منددد ُّ س دددمُ د دشتدددرعُمنددد ُفددد قُدر ددد  ُسعس

ُُ–فاددعُهدد اُدشمردد ُ رددرعُدؤحلا دد  ُدؤ تددرجد ُلدد ُدرقدد د ُ.ُ، ما ،ددمُ ُدر ددرقُا ُدخناّضددؤُس سعس
 ل دهحل  ُل ُاحلوُدؤ   ُ در ممسُّ   راُ حلاادعُمدا ُُ ّ ُلق  م ُّ هنمُجممريف ُ– ا اُ

 هدرُ د اُدرتدرسدُسُل د  ُاعُلرددرعُ...ُ رداُدسرادادُُّّ سُ درريُلكمجراد ُمبددمعُ،د دؤمر د ُمد ُ
لددددد ُ ُدردددددإُمددددد سُ ُشدددددلهنمُ،ددددد دسُجممدددددأُدرا ددددد ُ(ُم دددددرجُدس ا دددددمسدا)تددددد  مُو دخ دددددرسدُشددددد ممّو

كمددددمُتدددد نُدر ددددرُُّ ُُُ–م ددددرجُدس ا ددددمسداُُسعَُّ:ُُّ ختدددد (1/1)43ُدي دددد لعُجبدددد دُس،دددد ُ
سُ حلضرنَُؤُانُم  ُلد ُدر  درجُدرقد م  ُُهعُم رجُل ا  ث ُ ُ–د  ردقُدؤمر  ُدر مؤ  ُ

لمر ددمُو ددرريُ  سُي  ددُدؤ  ددرجُمن دد ُردد وُلددمسُو سُلحلا د ُوُ مبددمُاعَُُّّدؤ دممد فإخدد ُُّدسما ددمضُمحلدد ُمُو
 .  ُامعاُش ممُوُم  ُ 

                                                           
 .5/614ُدر   دُّرن  د ُ(1ُُُُُُُ
 .166ُركمنُدرنكمنُّس  ُسدش ُدر اتعُصُ(2ُُُُُُُ
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حيتدد ُُسعَُّدؤ تددرجُدردد نُّشدد ّّ ُد ُ  ددمتُردد ُدرك ددأُ ّاّينَّدد ُ اندد ُّهددرُاع:ُ"،ددمعُد دد ُدر دد   
ُدؤك دأُرنمقدعنُّف ردرعُكد  ُ ديدٍ ُلحل،مدمُ،د ُّيّتدّ ُرد ُ ُدركمعأُرنثم ُّ حيت ُلنا  لنا 

هددد دُلحلااددأُ ددمرثم ُّ هددد دُ مر ددن  ُّ هدد دُس دددمُلرددرع ُس دُّ،ّتددّ ُدؤقدددعنُ.ُل تددرج اُ ددمرك أ
ُكدمعُل...ُخّداسّوُدر ن  ُر خاام ُ مُا ُدرا مسدُف ،مُّ ّ،ّتّ ُدركمعأُخّداسّوُدرثم   تدرج ُُفدإ د

ددّ ُ مر ددكجكد ...ُلدمُشدد ّم  ُد ُردد ُّ ا سُ مر ددكجُي   دد وُ يرمددمُوُ  ُلحل،مددمُ ردداُّف دد ُ، تة
ُكددددمعُ اددددرج اُُ ُ س دُملُلردددد ُل تددددرجدّو ددددخ   ُّملُلرددددرعُل تددددرجدّو ددددّ ُ دددد ُّف س  در  دددد  ُس دُ، تة

ُ.1ُك  ل ُّ كمعُ ر   ُمكثمُو
دددد  ُلدددد ُشدددد د ُ ردددداُدسراددددادُُّدرامنددددّاُدش   ددددعُراندددداُ -ُنُ ُكددددمعُدرّ تس در مندددد ُ ُ ال ددددمُس د

سيا مالُدر م  ُسر ،مُ ُ راُدرامسللُّ  خ ُس مُادلُستُ نداُدرتدا  ُ شد د ُ)دؤ ا ك ُّخ  دُو
راغ   ُيماا ُدؤ ا كن  ُدش     ُسر ،دمُّ درا در ُلد ُ  دمسٍدُحمامند ةُدرر،در ُ(ُدسراادُّ ل ك مُو

 ُِّلدمُحيادمالُسر د ُ  ُ    سُدرت  ُدرحلمااُدؤ دك ُرردظخا  ّ ُ غ ةُا  مسُم  ُدر م اُّ ُ
 .ُدر م  ُل ُمم اُ ُدؤ ا ك 

فاعُه اُدشمر ُّ  ُّترس ُدؤ   ماُ در    ُدر دهحل ُرنا مسدُدر  ر  ُّفإعَُّلحلا دّ ُدسرادادُُّ تد ٍ ُ
ال ُدؤ م تد  ُمحل،دمُ مؤدمع ُةل  س  لكدىنُ.ٍُ ُ ررع ُلق  م وُّ  د ّ د  ُلدمسُو ُدرحل د ُدرقد معُّ مند ُ رداُتدرري 

ُ:ُماُدرا ،  ُد     راُدررن 
ُمحل،دم:ُ"،معُدر متعُد  ُدر  يب د  ُدر ةدّرضة ُّادمرّيُ    ،دمُّ ا س  ،دمعُ.2ُ"ك  ُلحلا ٍ ُلل  ٍعُف ،مُشد ممّو

 ،ددددمعُ.3ُ"اددددمرّيُ    دددد ُّ سسُفدددد ...ُكدددد  ُل حلساّدّاددددٍأُ دددد ُشدددد ممُو ُدشددددمعُا ُ ُدؤدددد عُّ ردددد ُ، مدددد ُ :ُ"درالن ددددع
ُكمعُلا نَّ  ُ  ُلحلا :ُ"درقركمين ُا ُك  ُلم ُكدمعُسُلحلا دّ ُرد ُامد ّو   ُحيّةن ،دمُدرقد   ُّفك   د ُادمعاُّ كد  ُلدم

ُُ.4"كمخؤُ ناُدؤحلا   ُ  ُامعادُّفك    ُ   ُامعٍاُّ عَُّدرر  ن ُستُدش دُُّي دُّ
ُاجر  ُدرق  ُ ،ردم ا ُمن ُاعَُّدر  ترّجُ ُ:ُ" ل رعُد  ُدر     در  رجُل ادربد ُّ اهندمُ دسثدِّ  ُ ، ُ  مه اس

نِّدد ُ ي لادد ُّ دد ُا نددذ ُلدد ُ ردداُّ هددعُاخدد ُ ددسث  ُ ُدرا دد ُدردد نُردد وُ  ُمدد  ُدر  دد ةُ ف ددمجاُّ  ُية
ُكمدمُلتد ُمد   مُو دمسدوُُ    َُّند  ُو ُف تد  ُيد سُو دمسدوُ ي دلدمُو دمسدوُ دم ا  ُدرحل  د ُ درّ تسد ّ َ  ميدمّو

ُُ.5" فم  دُو مسدوُ م ا ف،م

                                                           
 .3/139ُسم ُُّدؤر،  ُ(1ُُُُُُ
 .5/301ُممست ُد ير نُ(2ُُُُُُ
ُ.6/114ُ ك  ُدش مع ُ(3ُُُُُُ
ُ.3/13ُدر   ُدا دسُ(4ُُُُُُ
ُ.3/111ُسم ُُّدؤر،  ُ(5ُُُُُُ
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(ُحمد ُدرك د )دخا، حلمُسر  ُل ُسخمط ُادردريُشد د ُدسرادادُُّدؤحلاادأُ د ُيفُسعَُّمممُل ض  ُ لرثِّ  ُلمُ - 12
ُكمعُ،ت  اُل ُ راَُت  ُخاٍأُلق   ُّفدإع دؤ م تد ُمحلد ُ مؤدمعُُ  ت ُدر م، ُل ُش دع ُّذ  ُس د

ش ممُو ُكمعُ     ُحم رسدُو ُكمعُ،ت  اُخا مُو  ُلق   ّ ُ:ُ ررعُامعادوُّ سعس
رنددجُدردد نُل دد دجُد،احلددملاُلدد جُدرا ددن  ُ دران،ددعُسُختددرصُف ،ددم ُدؤمرر دد ُمندد ُاعَُّدر -ُاُ

ستُدرّ تس ُ  ُدؤقد   ُلد ُد،احلمعد ُّالدمُدرد نُلد  سّتد  ُ ُ     ُ سُش دلاُّ خ ُر وُمبمعُّخ  دُو  رري 
رق م  ُدرغد ضُ ُ     ُ ش دلاُّدماكمسدُو دختم  اُرنت  ُا ُش د  ُدرك راُ د لا  ُ دؤمش  ُّفإخ ُ رري 

ُ  تدا ُلكمجرا د ُ مؤدمعيُل ُد،احلمع ّ   د ُ(ُدرك، د )،دمعُدرا در،ُ ُ.1ُ  ُل اربُمحل ُ رداُلدمسّو
ُترريُدؤ م ت ُمحل :ُ" ك ُه اُدؤ لر  ش م مّو  .2ُ" ك  ُلمُلد اَّخ ُر خاام ُ  ُدخاامممُو

ُدرتد  ُ دشّد س ُ ُكندج  لد ُدررد نُّ هدر ُدشحلا  ُجبدردريُ  دأُلدمُلحلاادأ ُ د ُشد ممُو  ك راُ،رع 
ُادمريُ(:ُ"دؤك ر )،معُدر    عُ ُ.ُ دؤمش   ُلا درُُِّّّ هدرُلحلاادأ ُ د ُشد ممّو  س دُثّدكّدّؤُاخد ُلدمع 

ُك مع ُد لردع ُل كد ُدرا ند  ُ ل تد مجُ:ُ"يفُ،دمع.3ُ"      ُكدمعُذ د   ُ ُد  د ُّسعس  هرد دُخ درع 
ُ     .ُ  ُّفك    ُامعاُ  ُكمعُسُل ك ُ راُّ سُلحلااأ ُ  ُّف  حلمٍ ُسُ رري  ُ.4" سعس

ُكمرّ دددد ةسّدُ دركددددرعُ -ُنُ اعَُّد مدددد ُمحلدددد ُ ددددمه ُاهدددد ُدر ندددد ُمدددد ُّ ُاددددردريُ  ددددأُدرحل م ددددماّ
 فضدد اُدرك،ددمع ُ ،رهددمُّ  ردداُش لدد ُاكن،ددمُّ دخااددم ُدشدداممهلمُمندد ُلحلا دد ُلقدد  م ُّ دد ُاعَُّ

  دضُؤدمُسا دُف ،دمُُ– امحد ُ ُس دلد ُمحلد ُُ–ف ،م ُدشحلا د ُ دؤمرر د ُ در مه لد ُ دشحلم ند ُ ُ اد ُ
ُكمرّ ددد ةسّدُ درا ددد ُ ادددراُ ُكددد َُّلدددمُف ددد ُلحلا ددد  ُلكميددد  ُل تدددرجد ُلحل،دددمّ دسخاادددم ُدؤقددد   ُّاادددمري دُ  دددأ

 .را م  ُد سدتعُدراسدم  ُّ در  ، ُسخاام ُ حلمساُمحل ُسي د، ُرن كلُ د ّكساةُ ،رُ را
دنةا ُ د ُدر حلدمدُّا ُ ُدرا ر،ُدؤمررعُمن ُادردريُ  دأُدرالدؤُدؤادحل وُممد ُل تس  من ُ راُخصَّ

سُ دلسُ ك دأُدر د سدُّ عَُّ رداُلد ُ:ُدؤماقرع ،معُد  ُ.5ُل اتكاُ  ُّا ُل م ُلحل ُدرتم رع
ُ:ُ،نددؤ:ُ"مدد ُد دد ُدر م دد (ُدؤ  خدد ) ُُ اددم .6ُلدد ُلحلددمفأُدرحلددمس اسالددؤُدرا ددّ ُّهدد ُ  دداُلمرددا 

ُ سُاس ُ ك   ُ ل مُو:ُ    ؟ُ،مع ُل ُلمراُف  ُش ممّو ُ.7"لمُمس ؤ 
ُ  ددأ ُدر ددد ا ُدرددحل و:ُ"رنمدد جد ن(ُديختدددم ) اددم ُ ُ هددد دُدؤدد هجُّ من ددد ُ.ُ سُ دددرري 

ُكثددد  ُلدددحل،  ُ تددد  ُ   ددد ُلددد ُدرددد  ه ُدردددحل و.ُ دددمه ُد مددد منُّ ، دددأُ ددد  ددد ِّاّلُ،دددرع  ،دددمعُ.ُ   
                                                           

 .1/460ُدر كوُّس  ُدر  يبُ(1ُُُُُُ
 .1/64ُدرك،  ُمن ُدرا ا ُ(2ُُُُُ
ُ.11/135ُدؤك ر ُ(3ُُُُُ
ُ.11/135ُدؤك ر ُ(4ُُُُُ
 .1/10ُدرك،  ُ(5ُُُُُ
 .1/333ُم  ُدارده ُدرثم حل ُّس  ُشمسُ(6ُُُُُ
 .6/140ُدؤ  خ ُ(7ُُُُُ
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 اطنددّ ُد دد ُسريلدد ُ ُ.ُسُ ددلس:ُ ددلرؤُا ددمُمكدد ُد ُمدد ُدر َّددّن ُ ُدركّد سدد ُ در دد ا ُّف ددمع:ُمحلدد،ل
ف اراَّد  ُلحلد ُ  دأ ُ:ُ،دمعُ ُدراد   .ُد رُد  منُاردريُ  أُان ُدؤ ا م  ُ ا، ُّ اطنّ ُ  أُدرحل 

ُكممُ،   ُ.1"جنم  ُ رريُدسخاام  ُ مُّ سُفّد سّقُ سُس مّ 
 ،د ُّلحلّددّأُ،درُّ ُلدد ُ.ُ   دأ ُدر دد سدُ درا د ُرناا  د ُّ   ددأ ُدركدرعُرنتددكم ُادمعا:ُ" ،دمعُد د ُيدداُّ

ر ُ دش  ُمن ُاردريُ  أُك ٍُّل ُه اُدرحل م ماُرارف ُ ادراُلد ُيفُ مقُد ج.2ُ"  أُك ُه د
ُ.ُدسخاام ُدؤق   ُ م

ُي لدد  ُدرك ددأُّفددإعَُّدردد ه ُ:ُ"رن    ددع(ُدؤك ددر ) اددم ُ ُ ردد وُلدد ُتدد  سدةُي لدد ةُدراحلددم عة
ُ    ُدرحل وُسُحي ُ  ُ در د ،.ُ حلم ر  ُّ  رري  ُكمعُ حلم رد ُي دلدمّو ُّ سعس  ُ ك راُ  أ ُدر  ، ُامعا 

ُ.3ُ"حم َُّّ ُدر  ُّ لأُ راُكمعُ     ُامعادُو
ُ(:ُ"درا ادد ) ،ددمعُل ددمسدُ ُشدد ي ُمندد ُ  ّدّ دد َُُّّّاعَُّلدد ُشدد  ُدؤ  ددرجُمن دد ُاعُلرددرعُطددمه دّو

يفُ.4ُ"فندد راُدلاحلددأُ  ددأ ُلددمُهددرُجنددوُكمرا دد ُّررددحل، ُس  تددردُ ُ   دد ُرن مادد ُستُدسخااددم ُ دد 
ُ ُدؤد دي ضُّر خاادم ُ د ُ ُ  دضُدررادراُ،مسُمن  ُاردرّيُ  أُدؤم ُدؤاغد ُ ُكدملامةأة  مرحل م د ّ

ُ.دؤق  م ُل ُ منُا ت
:ُُّ،دمعُد د ُدر م د (دؤ د ن)،دمعُ ُ.ُ ُ  دأُلدمُّظّ،دّ ُلد ُفضد اُدرك،دمع :ُفد  :ُ"يفُ،مع

ُ  ددأ ُ دد  ُدّشّمددمُُّ دردد امالُ دد ُ.ُ سُ ددلسُ ك ددأُ  دد ُدي دد ُ درغددحل ُ  ثددم ُدرك دد   مندد ُ ردداُ ددرري 
ددؤخ   "5.ُ

ددد ةُ:ُا،دددرع  سُباددد ُاعَُّ  دددّأُدسرادددادُُّ تددد ٍ ُل دددالاٍ ُؤتدددن ٍ ُلقددد  م ُرنمناّددددّاُُّرددد ُّ  ّ تس
ُ ُدرّ ددد ةسّدةُ دركدددرعُ فضددد اة دخااددمٍ ُ دددمعٍذُشددد ممُو دد راُا تُ ايددد  ُ دددماردريةُ دشةدد ُِّلددد ُس ميددد ةُ  ددأة

ُُ.درك،مع ُ   همُل ُدرحل م ماُل جُسلرمعُدسخاام ُ مُ را ُل ُدررارا
ُ 

                                                           
 .4/114ُُدرا   ُّس  ُلاناُ:ُُّ دخ  11/64ديختم ُ ُل  ف ُدر دااُل ُد   ُ(1ُُُُُ
 .9/31ُدخن  ُ(2ُُُُُ
 .10/194ُّ13/16ُُّ دخ  ُخاوُدؤ اأ16/15ُدؤك ر ُ(3ُُُُُ
 .1/43ُش حُل مسدُمن ُدرا ا ُ(4ُُُُُ
 .1/43ُدؤ اأُدر م  ُ(5ُُُُُ
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 المطلب الثاني 
 التأصيل الفقهي لمشروعية الواقعة

 
ُ:ل  راُدرالم  ُدرا ،عُؤق  م  ُه اُدررد،  ُمن ُال ل 

 :االتجاه الفقهي العام لمشروعيتها: أحدهما
لارددددمث دُ  ُا ددددردنُشدددد ُهحلدددمجتُدتددددمد ُف ،ددددع ُمددددمُّ ُّ دتددددا ُدرّ ّ ددددّمماُّ ُختددددرصُف ، دددد ُ - 13

نَّد ةُلد ُخماند ُدؤد دهجُّ  ُس دلدماَُلاحلمث دُ  ُ  ن  اُف ، د ُلا د جدُلاحلرمد ُر نمدم ُ عُساّنُردااة
ُككمسةُف ،م ةُدرت م  ُّمن ُم  ُدؤ م ت ُم ُدسراادلماُ داُدرحلادأُدؤ تدرجُّ درغّدّ ضُة ُ ّمّم ُ  ضة

 ُ نددٍ ُلدد ُد شددكماُ درحل ددمع ُدرا ، دد ُرنم ددلر ُّدرددإُدؤقدد   ُّ  ،دد ُل مؤدد ُجبدد  ُمحلدد ُدرحل دد ُ دراللدد ُ
ُ  ددأُدسرادادُُّ سخااددم ُدراددمسقُّس سُسعَُّلد ُدر ردمدد ُ د مددرعُُّ(حمدد َُّدرك د )ميرد ُاعُلد ّ ددمّسُمن ،دمُاددردري 

.ُدؤ م دد ُ ُد دداحلكم ُد يرددمُُّدرقدد م  ُرنرد، ددماُ درحلددردريعُدؤ ددا  دُ، ددمّسُد لددرسُ لشددكمه،مُ خ مع هددم
ستُلرلحلدمُهد دُا  دردُمند ُاعَُّخ د ُدشد ُِّيد  ُُّسعَُّدرا ،م ُل ُمت ُس رعُد ُ:ُ"دؤاين،معُديلمُُّ

ستددعُد ُُ–يبُلر دد ُد شدد  نُا ،دد ُاددم ُ ُ  ددمنُممدد ُ دد ُد  ددمنُستُ.1ُ" خ دد ُدركمطدد ُ مطدد ُ 
 دممدد ُستُيفُدمد  ُد شددكماُ د لثدمعُّّف ةدوُد لددرسُ حل مع هدمُّ:ُ" ُامدرعُديفاددم ُ در ضدم ُ–محل،مدمُ

:ُ منَّددّ ُديلددمُّ ُجندد ُدردد ل ُدرحل دداعُمندد ُ ردداُ  رردد .2ُ"ا،  ددمُستُد ُ اشددك،،مُ ددمش ُف مددمُ ّدددّ  ُفم َّكة سدد 
ُارد ّدّ،دم" ُارد مُّف جَّهمُستُاشكمه،مُل ُدشردج ُّ ّد سد ة س ُ د،   ُسُ       ادم ُ ُكد ُُّ.3ُ"س دُّ ،ّدّ ؤس

رعُ ديدددد ُّ سعَُّدرقدددد ل  ُلاحلم ددددك  ُل ا ردددد  ُّ  ددددر نُ دددد ُسعُدؤ م تددددماُامسلدددد  ُمندددد ُ،ددددمخ:ُ"د دددد ُ  م دددد 
ُ  ُدؤخاناما  .4ُ"دؤاممث اُّ  د ّا ِّق 

ُ:ُ   ، ُل مملُه دُدستماُدرا ،عُدسم  ُ رترحُ ُد لثن ُد    
ُكث ُل ُدرا ،م ُمن ُاردريُدؤ م ت ُم ُمرٍسُ اخردٍ ُم لد ٍدُلد ُدسرادادُُّدلد جُُ -ُاُ ّخص 

ُكمعُ ف  ُلحلا د  ُلقد  م  ُرنمناّددّاُُّرد ُّ هدعُاشدكما ُ خ دمع ُؤ دلراحلمُّميرد ُسشم، ،دمُ دمُ ُ مؤمعُس د
 .دشر ُ ماردريُسخاام ُدرامسق

ُدؤمرر دد ُجبددردريُدؤ م تدد ُمدد ُمددحلر ُلدد ُدسراادلددماُدلدد جدُطمؤددمُاهنددمُ ددمعغ ُ  ُ لدد ُ ردداُ،ددرع 
ُكمراادُُّدرا الُرا اا ُ ل لل د اُلحل،دمُّ كدمراادُُّدرا اد ُ  د ُُُّعُسُلاا الُمن ،مُل م د ُا  سد ش ممّو

درددا دالُ  دد ُلددراُري ا،ددمُل م دد ُا  سدد ُمندد ُ ردداُّ كدد دُدراددادُّ ُاُُّدررردد ُ ددلعُسُ اددا الُ  دد ُ فددمدُ
                                                           

ُ.1/15ُدؤ   ُدرا ،عُدر مُُّّرناس،مُ(1ُُُُُ
 .1/44ُدؤ   ُدرا ،عُدر مُُّّرناس،مُ(2ُُُُُ
 .130ُطنك ُدر نك ُّرنحل اعُصُ(3ُُُُُ
 .111ُخ  ل ُدر   ُّس  ُ  م  ُصُ(4ُُُُُ
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ُ  دددضُحم  دددعُدشحلم نددد ُ...ُ ددد  همُمنددد ُلثددد ُ ردددا ُ–كمر متدددعُايبُل نددد ُ د ددد ُ  م ددد ُُُ– ،دددرع 
مُل م د ُمدرضُلدم،ُلعدتد ُمن د ُ ُدرر  ُ درّ  س ُ   هدُجبردريُدراادُُّدرا ا ُ مرحلا عُم ُي ،م

ُ.ُدرا امع
در اد ُري ّااّد  ُ:ُف  :ُ"رن  منُلمُلنع(َُ ل ُدرر ُُّ ُل مع ُدسراادُّ)ام ُ ُ  ال مُسم م ُ 

مندد ُاعُسُ اددا الُّفدد راُاددمعا ُ.ُا ُاُُّ ردد اُشدد ممُو حلّدّ ددمعُلدد ُدرددا دالُّ رردد س  كدد دُمر دد ُّ سُمي 
ُ.ُلد  سّاأ ُمن ،ممُمبمُا   م

ُا دحل ُ مد ّا ُستُاُّ(:ُ  خ دؤ)ررمملمُل ُ،معُ ُكامنُد  رد اُمند ُاعُسُ ادا الُّادمريُُ ّلد س
ُ ا اددؤُم اةرّددؤُس.ُ رددا ُ.ُ كدد دُرددرُا مدد ُهلددمُ ددلر ُجسهدد ُمندد ُاعُسُ اددا الُّفل دد هتم.ُفددإعس فددإعس

ُلحل،م ّ اس ُّا  ة ُ. ا ّاؤس
ُكمدم:ُد د ُلدرخو.ُعُسُ ادا الُّادمريُ رداا م ُرا اا ُمند ُا ك راُس دُ:ُ،معُا رُدش  

هلمدمُّسسُاهنمدمُ ُكدمعُ رداُيد سُو مند ُاعُسُلادا الُمن ،دمُّ سعس امريُاعُ   عُدؤ اد ُري ا،مُلمسُو
دّأُمن ،مدمُمبدمُ ّلحلّدّ مُاخا د،ممُلد ُدسخاادم ُ مرحلردمحُسخاامم،مدمُ مؤدمعُّفمد ُسا دمُمد ُ رداُّس اة

ُ.1ُ"ّاّ  د
دددّ ُُ:،دددمعُامدد م حلم(:ُ"دس ا ددمسداُدرا ، دد ُلددد ُفاددم  ُد دد ُ  م دد ) اددم ُ ُ ُ ل   ُاعس  سُ ددرري 

م ُي ِّ،مُ ُدؤك ؤُّ ك دُدرر   ،دمعُ.ُ  ،أُ ُك ُُّدر متعُلدمُل اضدعُادردريا.ُدرا ا  ُمرتمُو
دد ُ  دد اُّ:ُا ددرُدر كددمس ُدؤدد هجُمحلدد نُاددردريُا دد ُدر ددرضُمدد ُ ددمع ُي ر،،ددمُلدد ُدرّ  س  ، ددمس 

مد ُي ،دمُلحلد ُُّ خ ُس دُامريُرنا الُاعُلل  ُدر رضُم ُي س ُلحل،مُّامريُهلدمُاعُ ل د ُدر درض
لحل،ممُلحلا   ُ  خ   ُك ُو ُاعُ كد عُدؤد اد ُ.ُ عَّ ُديلدمُُّامحد ُ ُ د ُلرتدأُمند ُاخد ُ درري   ، ُخدصَّ
ُدردا ال ُيك د،مُّ هدرُخدر  ُ.ُدر رّضُر ت ُال همُ   هم ُكمدمُل دا      هنمُ  ا   ُيكوُدردا الّ

دددد  ُدر ددددرضُمحل،دددداُ ،دددد ُ قددددك ُ ُّا س ُّف  ددددرري  مدددد ُدرقددددا  ُ يدددد ُُِّهدددد اُدؤ ددددلر ُدرتددددناُّلدددد ُدردددد ق 
ُ.2ُ"در   
ُدؤمرر دد ُم -ُنُ ُدردد َّلس ُرنمدد ل ُندد،ددرع  اعُ  دد ُسن   ُدؤقدد،رسُ ُدؤدد هجُاخدد ُ ددرريُشدد ممُو

ُادددم اُ ضدددمل ُلراددد ُجلحلددد  سعس ا  سددد ُو
ُكدددمعُدا  سددد ُلددد ُسنُدرددد َّلس ُا ُلددد ُ:ُ"،دددمعُدرددد سجل .3ُ  سع

                                                           
 .111َُ ل ُدرر ُُّ ُل مع ُدسراادُُّصُ(1ُُُُُ
 .169ُدس ا مسداُدرا ،  ُّرنك نعُصُ(2ُُُُُ
 .9/116ُُّدر   د5/113ُُّلردهجُدان  3/361ُدرق حُدررك ُّرن سجل ُ(3ُُُُُ
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 الدمُدا  سد ُلد ُسنُدرد َّلس ُ":ُ ،دمعُد  شدع.1ُ"ااحليبُرنم ل ُمن ُاعُلل  د ُ ضدمل ُّفإخد ُادمعا
ُ.2ُ"ا ُل ُااحليبُرنم ل ُمن ُاعُلل   ُذم  ُّفإخ ُامعا

مد ُدرادادُُّدرضدمل ُ مرد ل ُ ُ لاد ُّذ دجُ:ُا،رع سعَُّه دُدا  ُ ُي   ا ُرد وُسسُمرتدمُو
ُر  ُ.ّ،تس ةُدر دع ةُدركم عة

د  دددمسُُلدددمُادددم ُ ُختدددرصُ   نددد  اُ  دددضُف ،دددم ُدرقدددمف   ُ دشحلم نددد ُلددد ُاعَُّيددد َُّ -ُالُ
 .ل م ن  ُاا  ُل ُدرثم ُدؤ م  ُرنمك أ(ُمحل ُدشعد ُد  مسُر ُ ُم  ُدرك أ)رنمقعنُ

 لاددمجُ رددداُدعَُّدر  ددد ُلددد ُدردددثم ُدرددد نُل م ددد ُ  ددمسُدرقددد  ُ ُدرك دددأُّس دددمُهدددرُّ ّددد  ُدرادددادُُّ
ُ.بامساُدؤقعنُ  عُل دُد  مسدركمعأُ ا لُدر   ُ ُانُ ،ؤُ

  عَُّد  ددمسُ ُل م ندد ُادداٍ ُلدد ُ:ُ"ك لدد ُمدد ُايرددمُُّ  ددمسُدرقدد  ،ددمعُدؤددم سجنُ ُل دد ضُُ
ُ حل تمخ  ُ.3ُ!"درثم ُّاسُ   ُاعَُّدرثم ُ ُدر   س ُلال ُ المج  ُ لحل  ص 

ريلمجدوُ ُدرثم ُا ُحمم مد(ُ  مس) عَُّ:ُ" ،معُد   جُدرق   د ُ.4ُ"درق  ُلاضم ُ مركمُو
 سعَُّدرقد  ُلل  د  ُ:ُ"مد ُايردمُُّ  دمسُدرقد  ُ ُل  ضُك ل (ُدؤغد) ،معُد  ُ، دل ُ ُ

ل ُدرثم  ُ.5ُ"،  مُو
ُّفددإعَُّلكنددذُدر   ددرعُ ُدش   دد ُ خاددوُد لدد ُردد وُسس6ُ كدد راُد لدد ُ ُ  ددأُدر   ددرع:ُعا،ددُر

ُدركمعأُ  سعَُّ.ُ ا لُدر   ُس دُد امسُدؤقعنُ راُ د عُدرادعدُدخد جدُ ُدر  د ُ  د ل دُو ّ ُدراادُّة
 منددد ُ رددداُس دُد ادددمسُدؤقدددعنُدر  ددد ُدركدددم،عُلددد ُدردددثم ُمدددرسدوُهدددرُدركددد عُدش   دددعُرنمك دددأُّ

ُكدمعُمن د ُجف  د ُرنكدمعأدرا لُ   ُمحلد ُدردثم ُدش   دعُرنمك دأُ الدمُلكندذُ.ُ سعُد ادمسُديلضدم ّ
سراادل ُدؤقمسُسر  ُّ رد ُد امسُدؤقعنُديلضم ُا ُدرا لدر   رعُّف  ُ ُ.د ا   ُدركمعأُ حلمُو

                                                           
 .3/663ُدرق حُدرتغ ُ يمش  ُدرتم نُمن  ُ(1ُُُُُ
 .4/30ُد  شعُمن ُ ن  ُ(2ُُُُُ
 .4/14ُدشم نُدررك ُ(3ُُُُُ
 .1/61ُلغدُدخامالُ(4ُُُُُ
 .11/141ُُّ لث ُ راُام ُ ُدرق حُدررك ُمن ُدؤ حلأ4/66ُدؤغدُ(5ُُُُُ
ُ:ُلمُلنع(3/4ُ)11ُام ُ ُ، دسُجممأُدرا  ُدي  لعُجب دُس، ُُ(6ُُُُ

ل ُدؤمعُستُدركمعأُمن ُاخ ُسعُا  ُدر ن  ُديا جُدؤكنذُ در   رعُ  أ ُدؤ دجُ ك أُ-1ُُ ُ سعُسُّل ُدرثم ُدر ن  ُلأُجفأُدؤقعنُلكنغمُو
ُ.رنكمعأُ  ك،مُفمؤكنذُ 

ل ُدرث حيُ ُّدسخا مسُ ال ُحم  جُ رريُ  أُدر   رعُس دُ،  اُفعدُ ُُ-1ُُ دركدمعأُس دُُدرق د ُّ لررعُل ُيد ُ  ّد َُُّم ُس دا جُدر   رعُاا دُو
ُ.دؤقعنُم ُدرق د ُعُّ ُّمُّ
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د  ُ دمعذ ُشد ممُو س دا  مقُدركدمعأُُ– ُخ د نُُ–لسك ُه دُدرا  ل ُ لرت  ُاخ ُسُلراد ُّ اس
در   ددرعُ ُيمردد ُدرا ددلُمندد ُد تددرصُ دد ُلددمُ كدد اُ رددرسُهدد دُدرا دد ل ُررددمعُمتن دداُدركددمعأُ

ُ.ُ اُدشمر ُل ُاك ُالردعُدرحلمسُ مركمط رن   رعُ ُه
ُل ادددرب ُ ُلددد هجُدؤمرر ددد ُ دددلعَُّدرادددادُُّّدؤقدددعنُرنكدددمعأُ -ُجُ (ُمب اضددد ُدرقددد  )هحلدددمجتُ،دددرع 

 ا د لُكا دد ُا ُسهددٍ ُ مردد َّل ةُدؤسادد ُ ُدرك ددأُ مرحل دد م ُ ،ددراُلدد ُم ددرجُدؤ م تددماُدؤمر دد ُل  م ن دد  ُ
دد  ُلدد ُ دد ُدؤك ددأُّ هددرُايدد ُدر ددرر ُ ُد ؤدد هجُكمددمُ كدد ُد دد ُشددمسُ دؤ  دد نُ دررخق ل ددعُ،ة س

 .1ُ دؤحل رسُ در  نمم عُ   ه 
ُكدمر ه ُ دشم د ُّهد ُ:ُ،مم د:ُ"رنم   ن(ُدر ردم )ام ُ ُ ّشد س  ُلدمُهدرُ ُلتدن  ُدر  د ّ

ُ.2"ر ُ،ة س  ُل ُدرثم ُا ُس؟ُد انّ ُدؤمرر   ُف  ُّ من  ُف مج ُدر   ُ م  مسُف ،مم
د  كددم  ُهدد ُهلددمُ:ُدر ممدد د ُدرثمرثدد  ُ د م ددرع:ُ"رنرخق ل ددع(ُسلضددمحُدؤ ددمرا) اددم ُالضددمُو ُ

ُ.3ُ"،ة س  ُل ُد  معُاُُّس؟ُ من  ُدشعد  ُدر ه ُ دشم  
اعَُّدسراددادُُّّ ارث دد ُدردد َّلس ُدؤسادد ُ ُم ددرجُدؤ م تددماُدؤمر دد ُل اددربُلحلا دد وُ:ُ لاددمج ُهدد دُدر ددرع

ُ ا   ُ ُل م ن ُ،   ُل ُدرثم ُدؤ معلق  م وُلا رِّل وُرنمناّدّاُُّر ُّ ُ.ُُ ل ُثّد َُّم  َُّلمسّو
ُفإخدد ُلحلا دد  ُستُلندداُدؤقددعنُُّ هددجُدؤمرر دد  ُ دشحلم ندد  ُستُاعَُّدؤك ددأُّ -ُهُ ُكددمعُل ّ  َّحلددمّو س د

 مندد ُ ردداُّفددإ دُّهنّددّاُ  دد ُدر  دد ُ،كدد ُاعُل كّضدد  ُدؤقددعنُّ.ُ لدد     ُ ُتددممخ ُ ددحلاوُدر  دد 
ُلدد ُلم :ُ  ردداُؤددمُس  ُدركخددمسنُ در  ددم نُ دردد دس، دُمدد ُد دد ُممدد ُاخدد ُ،ددمع.4ُردد فإخدد ُل،نددا 

جممرممُو5ُلمُاجسكؤُدرتا  " ي  مُو
ُدر  دحلَّ  ُاعَُّ:ُ"  ُس دلد ُا د  ُمحلد .7ُ"ُّف،رُل ُدؤكادم 6 ّلّضدؤة

ف،رُل ُلمعُدؤكام  جممرممُو  .8ُ"اعَُّلمُاجسكؤُدرتا   ُي  مُو

                                                           
 .1/593ُُّش حُدر رد، ؤُدرثم حل ُّرن  نمم ع1/314ُّ341ُم  ُدارده ُدرثم حل ُّس  ُشمسُ(1ُُُُُ
ُّ هددددمليُسلضددددمح1/593ُُّ دخ دددد ُهددددمليُشدددد حُدر رد، ددددؤُدرثم حلدددد 1/341ُشدددد حُدؤددددحل، ُدؤحلاخددددجُستُ،ردمدددد ُدؤدددد هجُّرنمحل ددددرسُ(2ُُُُُ

 .156ُصُُُدؤ مراُ
 .156ُسلضمحُدؤ مراُصُ(3ُُُُُ
 .1/195ُُّل مسدُمن ُدرا ا 4/144ُ لمُ   همُّدؤغد6/150ُُُّدؤحلا  ُّرنكماع3/131ُكقم ُدر حلم ُ(4ُُُُُ
 (.6/351ُُفااُدركمسنُ)انُدر   ُ(5ُُُُُُ
 (.6/351ُفااُدركمسنُ.ُ)انُملُلاغ ُم ُيمر (6ُُُُُُ
 .3/56ُُّ حل ُدر دس، د6/14ُُّش حُل مينُد ثمسُّرن  م ن6/351ُم  اُدركخمسنُلأُدراااُ(7ُُُُُُ
 ،دمعُ(.ُلضدؤُدر دحل  :ُ) فدر ُّ لد    ُ ُدؤ دحل ُر ررد اخدمُا،درعُهد دُدشد ل ُل:ُ ، ُمنَّ ُد  ُ   ُدر رربنُمن ُهد اُدر  دلد ُ  ررد (8ُُُُُُ

دددحلِّ ُل اضدددعُ  دددحل  ُدرحلددديبُ:ُ ،دددرعُدرتددد م   :ُ"د ددد ُ، دلددد  ُّدؤ دددرجد6/54ُُّ ددد دعأُدراردعددد 4/141ُدؤغددددُ:ُدخ ددد ".ُ)لضدددؤُدر  
1/541ُ.) 
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د دد ُ هددجُّمدد ُد دد ُادد ل ُّمدد ُد دد ُشدد،منُُا ددربين(:ُ"دؤ  خدد )  ُهدد دُدر دد مقُاددم ُ ُ
فرددمعُ.ُ ُدرك ددأُامدد منُس ددرعُد 1ُُكددمعُمثمددمعُ مكدد ُدردد مح ُ دد ُمددر ُلدد ُاّادد ُِّ:ُ،ددمع

ُل رررع م ُمك ُدر مح ُل ُمثممعُ د ُمادمعُار اّد، ّممُ، ُ كمل مُّي ُخحل  ُال،ممُاّا  ُّفم :ُدرحلمس 
ُكمخؤُه دُدر رُُّم ُسعس ُف  مُو معك وُ مثىنُمق ُارامّو ُمكد ُدرد مح ُسسُُ–    وُف،عُلةد   سُس مع 

ُكدمعُّمّ ّف،دمُ سعَُّمكدد ُدرد مح ُ،دمعُر ثمددمعُ– ،د  ُاريلدد جّتُاس  د ُآس ُّ هدعُلحلدداُ:ُيفَُّ هد ُرداُاعس
ُّ ،ّددد ةُُّّ.ُخ ددد :ُيددد ُل كضددد،مُس دددر،؟ُ،دددمع فدددادّجا ُمكددد ُدرددد مح ُاس  ددد ُآس ُمنددد ُ رددداُّفمم ّدددؤس

ُاعَُّم ُمك ُدر مح ُّفّدّ نةّ ُدرحلمس   ا دربينُد د ُ هدجُمد ُلدرخوُ.ُك ُدرد مح ُاّاد  ُلد ُمثمدمعس رع 
 ُّ نّددّأُّسّ ددحّل،مُ،دد ُهنرددؤُّفرمخددؤُلدد ُيدد سخدد ُّ ّاددّ ُدرادد ّسُ:ُ دد ُلالدد ُّمدد ُد دد ُشدد،منُ،ددمعد

ُ.2ُ"دركمعأ
لددد ُدرردتددداُ ُهددد دُدردددحلصُاعَُّمثمدددمعُ ددد ُمادددمعُ دددم ُمكددد ُدرددد مح ُ ددد ُمدددر ُدراادّلددد ُ:ُا،دددرع

ُ  اددؤُلدد ُلنردد ُ تددممخ ُ   دد ُ)دردد مح ُر كضدد،مُ ضددممعُف  دد ُيدد ُلددلسُس ددرعُمكدد ُ   دد ُاعس
دجُدؤ م تد ُُ لس   ُآس ُجسه ُّ من ُ راُفنمدم(ُدرك أ ُكدمعُ  د سُّ ُه ك،دمُلد ُلمرد ُمبراة لم ّدؤس

ُا ُلحلردد ُلدد ُدرتدد م  ُؤددمُ ،ددأُّلددأُمندد ُ مدد ُدسراددادُُّ مرضددممعُّ ي دد ُسخدد ُملُلد  سددّ  ُخمددمر  
ُكدمعُ رداُ ُكممُام ُ ُدر  دل ّ لدحل، ُمند ُادردريُدؤ م تد ُمد ُدسرادادُُّدرحلمسُ   س ممدمُو درر  مُو

ُ ّكةّ  ةُه جتُلمعُدرغ  ُ.ُ ا م ة
ُلا كَّدّ ُُلمُخصَُّ -ُ ُ من  ُف ،م ُدشحلا  ُمن ُدؤ ام ُ ُدؤد هجُلد ُاخد ُ درريُرنقدخصُاعس

لدد ُد ممددمعُ ،دد ُ إجنددمرياُ ُ ،ددؤُل دد ُر ددمّ ُااددٍ ُ لا ُ–كخ مطدد ُثددرنُ  حلددم ُادد دسُُُ–ممدد ُو
لاا ُل ُآ  ُمن ُدر  مُُّ  دُدر م ُ لا ُا،د ُلد ُد اد ُد  عُّ لد  اُهدرُفّدد سّقُلدمُل نرُُّّيفُ

ُل جُاخ ُّتمةّ ُدر م ُ ط كمّو ج عُاعُل درُُّ د ُّ م د ُاعُسُلردرعُ(ُانُدرادادُُّ د )  حل،ممُي سُو
ُام ُو  .3ُر ُلمع 

ُ،كَّند ُررُاعَُّمدمخ مُو  كَّد ُممد ُو دلا ُّيفُملُل مد ُ :ُ"  ُ راُل رعُدررم مين حلا د ُّ ررد س
ُ.4"رغ اُ ل، ُل ُ راُّطمنُر ُدراض  ُّ سُ كجُس ا  مقُدراض ُسسُدرضممع

ُ.ُ حلا  ُ  ُل م  ُدسراادُُّ مرا  ُّ ررُملُل  ُدؤنااُُّ (ُدر  ا) لامجُ راُاردريُا  ُدؤمعُ
:ُفضد :ُ"س د ُ، دلد (ُدؤغدد) ، ُاك  ُخاوُه دُدؤ ىنُدشحلم ند ُ ُدؤد هجُّي د ُادم ُ ُ

اعَُّ:ُ رحلدددم..ُاخدددمُا  ك ددد ُّ اخدددؤُ  مددد ُّ د اددد د ُ  ددددُ   حلددداُّّمددد َّؤُدرقددد ك :ُ س دُ،دددمعُايددد ىم

                                                           
 (.364ُدر ملرسُدخ  ُصُ.ُ)انُاكث ُداا،مجدُو:ُاّا َُّ(1ُُُُُُ
 .6/109ُُّ درحلصُلر سُف ،مُ 6/304ُدؤ  خ ُ(2ُُُُُ
 .5/605ُفااُدر  ل ُّس  ُدهلممُُّ(3ُُُُُ
 .4/41ُ  دعأُدرتحلمعأُ(4ُُُُُ



 
 

16 
 

ُدرضددممّعُمندد ُدؤا ك دد ُ دد ُدردد  اُّ دد ر  ُشدد ك ُد  دد دعُّ   ك دد  ُدر مدد ُلراددج   ُّدرضددممعُل  ددا   
 ُ.1ُ" ل ا  ُ  ُدر  ا

ّ ُدر  اُ ُل م د ُدرضدممعُُترلاُ  -ُريُ (ُدررامرد ُ مؤدمع)دشحلم ن ُمن ُدؤ ام ُ ُدؤ هجُا س
ّ ٍ ُ سُلدمعُّلا م،ّد  ُف ،دمُدثحلدمعُفدلكث ُ د  عُ  ُشد ك ُدررادراُّ هدعُشد ك  ُ ُدرد ل ُلد ُ د ُّمدحلدس

ُكدددد   ُشدددد لاُلدددد ُدررتدددد   ُساسُلددددمعُمندددد ُاعُلقددددعلمُ مرحل دددد م ُ لك  ددددمُ مرحل دددد ُّذ دددد ُلا مدددد 
ذ دددجُيتدددا ُ ُلنر ددد ُدؤادددم ُدؤقدددع ُّالدددمُد دددا  مقُدرددد  اُف ،دددمُمحلددد ه ُّفإخددد ُ(ُد  دددمسد)

 .لررعُ  حل،ممُذ جُلمُلاا معُمن  

مندد ُ رداُّفددإعَُّدرقدد لاُدرد نُدشددع ة ُرد ُلدد ُدردد  اُاكثد ُلدد ُيتدا ُ ُلنر دد ُدؤاددم ُُ  حلدم ُو
ُكد َُّجلد ُ   دجُمند ُدرقد د ُدؤقع ُّا مُل ا  ُدرالمجدُ ُدر  اُ ُ ل م ند ُتدممخ ُّانُدراادلد 

لكددىنُشدد ك ُدرراددراُمندد ُدرركمردد ُ دررامردد ُّفردد  ُلدد ُدرقدد لر ُ)ُّ ع2َُّ مرحل دد م ُ ُهدد اُدرقدد ك 
جمندد ُد يرددمُُّ)لدد ُ(1444ُ)كمددمُاددم ُ ُُّ(ُ ك دد  ُد  دد ُ ُدرك ددأُ درقدد د ُّ كا ن دد ُ ُدرددثم 

ُ(.ُدرق م  ُمن ُل هجُامح 
ُ.ُ ل اض ُه دُدر انُهرُاردريُا  ُدر رضُم ُدسراادُُّ مر َّلس ُ ُدر ل 

ُكثدد ُلدد ُف ،ددم ُدؤمرر دد ُ لخدد ُ ددرريُاعُلقددعّ ُدرضددمل  ُمندد ُدؤراددرعُردد ُ ُم دد ُ -ُحُ ،درع 
ُمن ُاعُلضم ُر ُ م،  ُستُاا ُلض  مخ   .3ُدررامر ُاعُحي َُّم ُدؤرارعُ  ّضُجلحل ُدشمع 

مند ُاعُلضدأُ"ُ:رن د د (ُدرد   د)ام ُ ُ ُكدمعُمن د ُمقد د ُستُشد، ُّفلّ دّ ُلحلد ُمحد  ُو  ردر
ُملُلل د ُدرد سى ُّفرلخد ُ،دمعُ محلد ُجسىد ُّّلحلّدّ د  ُد د ُدر م د ُّ خد ُتدمل  ُجب د ُّ دشم د  ُ سعس

ّ،ددمُرندد نُمن دد ُدردد َّلس :ُرندد نُردد ُدردد  ل  .ُسُاتددم  ُيدد ُ ّدّ،ددّجُرادد عُجلحلددمسل :ُكمددمُرددرُ،ددمع.ُّهكدس
ُرغدد ُُس د:ُ ،ددمعُاشدد،ج ستُاادد ُّ ددرريُّ خدد ُل دد     ا ُسهحلددمُو يدد َُّمحلدد ُمندد ُاعَُّل   دد ُمحدد  ُو

ُُّ:ُ ،معُامكذ.ُدرضمل  مند ُاعُلل  د ُذم د ُستُااد ُّادمري كمدمُردرُّي َّد  ُلد ُردرُام دماُجلحلدمسدُو
ُ.4ُ"ّجلسحل 

ُ،دددمعُ:ُ خمددد ُمددد ُلمرددداُ د ددد ُدر م ددد ُ اشددد،جُ  ددد ه (:ُ"لردهدددجُدان ددد ) ادددم ُ ُ ّلددد س
دد  ُردداُ كم، دد ُ ّاددٍ ُآ دد ُّسُ ددلسُ دد اُ عَُّردد ُا دد اُُّتددأُس:ُر ادد  لدد ُّجلسحلدداُمندد ُفدد عُّ اَمَّ

:ُكمد ُ،دمع.ُسُلتدنا(:ُ ُدر اك د ) ،دمعُلمرداُ.ُ س  ُاش،جُمحلد ُادردرياُ ك دهاد .ُذ  ُيمسُو

                                                           
 .1/113ُدؤغدُ(1ُُُُُ
ُكقددم ُدر حلددم 5/34ُُّدؤكدد  3/565ُدخ د ُل مرددجُا ،ُدرحل،دد ُ(2ُُُُُ ُّل رخدد ُا ،1/339ُُّشدد حُلحلا،دد ُديسدجداُّرنك،ددرس3/511ُّ

 .6/146ُدرحل، ُ
 .ُ لمُ   هم9/114ُُّدر   د3/361ُُّدرق حُدررك ُمن ُ ن  1/111ُل مسدُمن ُدرا ا ُ(3ُُُُُ
 .116ُُ–9/113ُدر   دُ(4ُُُُُ
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ُا دسدددّ ُ.ُام دددُمقدد دُجسدهددد ُ اَمدد ُرددداُّفمشممردد  ُمندد ُهددد دُيدد دُّ  ُ) س دد ُدر م ددد ُ.ُ د  ع 
ا ُسهحلددمُو:ُسُ ددلسُاعُ  ددرع(:ُدر اك دد  ُهدد اُدر قدد دُجخددمخ ُّ ام دددُمبددمُمن دداُمحدد  ُو  مندد ُ.ُ  دد س

ُُ– د ُدرغد لُُ–اَمَّد  ُرداُمند ُاعُ   دعُف خدمُو:ُ ردرُ،دمع.ُسُ درري:ُاي ُا،دردعُلمردا جلحلدمسدّو
ددّ ّ ُمحلدد ُ،كدد ُد ادد ُ:ُ خمدد ُمدد ُاشدد،ج.ُملُ ددا ُردد ُمندد ُسادد ُمقدد دُجخددمخ ُ ّادد ُّفل س ّلدد س
ُف ُ لسُ  ُجلحلمسل  ا ُمح  ّو ُ.1"سُ رري:ُ ،معُد  ُدر م  .ُمن ُاعُل    ُ مركم،عُسهحلمُو

ُدرد َّلس (:ُ"شد حُدرادم جنُمند ُدرا اد ) ادم ُ ُ مد ُ  ميداُمقد دُُيد ُ :ُس دُ،دمعُساد  ُرد ن 
سُ(:ُ ُدر اك دد )فددإعُكمخددؤُدؤمدد ُيمر دد وُّف ددمعُلمردداُ.ُلدد ُدؤمدد ُّ اخددمُمح دد  ُردداُ مركددم،عُستُّاّادد 

 خدد ُُ.ُسُ ددلسُ دد (:ُدؤر دريلدد ) ،ددمعُ ُ.ُام دددُمقدد دُّ اخددمُاَمدد ُرددا:ُلتددناُ ردداُّ كلخدد ُ،ددمع
ُكم ا د ُّ ّنٍ ُذم د اكمعُر ُ ُفال  ا ُسلما   د ُ،دمعُد د ُدر م د ُ اشد،جُُ.عُلل  اُذ  ُيمسّو
ُكمخددؤُدؤمدد ُلساندد وُّف ددمعُاشدد،ج.ُ   ىددم  عَُّ.ُسُ ددرري:ُ ،ددمعُد دد ُدر م دد .ُسُ ددلسُ دد :ُ سعس

ُ.2ُ" هرُممحلر (ُّتأسُ    َّ )ّا ّ اُدررا  ُ ُير ُ     ُدش  ُّفلشك ُ
ُحيددد:ُا،دددرع ُهدددسس ُدرا ،دددم ُجبدددردريُدشدددعد ُدررا ددد ُمنددد ُدؤرادددرعُرددد ُاعس ُ،دددرع    ُمددد ُف ددد ُجعَّ

دؤرارعُ  ّضُّجلسحلد ُمند ُاعُلضدم ُرد ُ م، د ُمند ُلقد  م  ُدرادادُُّدررا د ُدرد  لّ ُ ُل م د ُلدمٍعُ
ددأ ُردد ُ، مدد ُلمر دد ُ ُ ُدراادلدد ُ مردد  ل ُخّداس ُدردد َّلس ُمدد ُدؤراددرعُّ  ردداُل اضددعُاعَُّحمددضَّ ل  دد    ُسن 

ُذ د ُلتدا ُ د عُدر درضُدؤدم،ُ ُل م ناد ُّ ردرسُ رداُؤد ُدردد َّلس ُ د د ُم فدمّو مُادمريُاعُلضدأُسن 
م ُدراادُُّدررا  ُ لجد ُ م،   ُ.ُم ُدؤ ل ُ  ضُدؤمعُمرتمُو

ُشمع   ُلارمث د ُرك أُ ش د ُدسرادادُُّمبكمجردٍ ُلمر دٍ ُ -ُ ُ ُم ل د ُل مم د ُ   ك  ما  هحلمجتُمرس 
،ّددّأُدؤناّدددّاُّ ُردد ُ نددّاُدؤكمجرددّ ُدؤمر دد ُّ ُ ددردّ ُاّ س ف مددمُ  دد ُّا ُد اددمسُُؤحلددمفأُلا رِّلدد ُ ددثم ُحمدد جُل ددك مّو

ُرنم لر ُدؤ   ي ُرنك  ُُ–م ُُّسل مم،مُ ا  ُدر م  ُ مُ ُ  جُدؤ دنم ُلد ُُ– هعُخ مع  
ُدس تددمساُدراضددمع  ُُّ دد ُخردد ُايدد ُلدد ُاهدد ُدر ندد  ُلس  ددماُ شدد كماة دهلرد دد ُ)لثدد  ُ  ددأة

 درانروُ درر،  م ُ درغمريُدراادّلّ،دمُ ادرف ُ د لمهتمُدر دنر  ُ در  دنر  ُ در م،د ُ(ُدرثم ا ُ دؤاحل ن 
ُّ دددرد  ُد ددداخ ُُّّ( ددد عُدسشدددعدجتُهدددر)درر،  مع ددد ُ درغدددمريُ   هدددمُرنمقدددعك ُل م ددد ُ ددد ُحمددد جُ

ُلحلمف ،مُا ُمل ُد ادمسُلقدعنُدسرادادُُّ:ُيفُ   ُ را.ُل اخ ل،مُدؤقعجت  دس داامجدُ(ُدؤقدعةجت)سعس
ُ.لحل،دمُّفددإعَُّدرقدد كماُ دهل مددماُدؤقدمسُسر ،ددمُ ك   دد ُ يدد داُلحلمف ،دمُ مركدد عُدؤ نددرُُّدخدد جُل ددك مُو

                                                           
 .5/113ُلردهجُدان  ُ(1ُُُُُ
 .1/145ُدرام جنُمن َُا ُد  ُممم ُ(2ُُُُُ
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 سعَُّل ُدؤ  سُ ُل هجُدشحلا  ُاعَُّ  مل ُدرحلمسُل ُ  ُخرد ُلحلرد ُي د  ُشد م  ُّ امد ُلد ُ
من ُدؤقُ امرعُد ا ُ.1ُم  ُ حلكم ُد يرمُُّّ  ُسعُ  ض، ُدمارباُس مممُو رر  مُو

ُ:ُ لددد ُد لثنددد ُ د شدددكماُدؤقددد،رسدُدردددإُ ددد نُ دددمُممددد  ُدرحلدددمسُ ُمتددد خمُدشمتددد ُالضدددمُو  ّدددّ ع 
دسشعدجتُدر حلرنُ ُ  م،ماُدسعاممعُدرإُ ت سهمُدركحلرجتُ دؤس  دماُدؤمر د ُدي د ل  ُّدرد نُ

محلددد ُسمددد دسهمُا عُلددد دُّ محلددد ُت لددد ُمددد ي ا،مُّل م ددد ُدراادل،دددمُ رامرددد ُُ  دددارف  ُلددد ُدر م ددد 
ُ.جلرخ ُ  عُممُُّدسشعدجتُ مُّ رد  ُد اخ ُُّّدر م   ُ ناُدرك م، ُا ُملُل اخ ل،م

 من ُ رااُفإ دُامريُش ممُو  دأ ُدسرادادُُّ ُدرتدرسُدؤحلدر اُ دمُ الثمهلدمُ خ مع هدمُّفإخد ُ درريُ ُ
ُ.ُ دخاام ُدرامسقل لراحلمُسَمجُدؤ ىن

 : قاعدة رَْفِع الَحَرج: والثاني
لكمجع،ددمُدر ملدد ُّسفسددّأُدشّدد الُمدد ُدرحلددمسُّ ّمددّ ُُّّ رندد ا، ُمبددمُُ سُبادد ُاعَُّلدد ُامددرعُدرقدد ل  ُ - 14

ُفة سدٍ ُا ُدلاحلدمٍ ُمد ُف د ُّي د ُ،ددمعُ  دمت ُّ،د ُ حلقدلُمد ُس  دمعة ُا ريلّهُاا ري :لد  سحلةدا ، ُلد ُلقدمق  ِي َما يُر
َُْجَعَلي ُْكرميمِّْنيَحَِج يّي فل ربُاخ ُسُل ل  ُاعُ  د ُمن حلدمُلد ُيد الُ:ُ"،معُد  ُ  م  .ُ]4:ُدؤمع د[َُُعَه

د ُس)ف ممُاّلّ خّمُ  ُّ هد اُخرد د ُلسكد د ُذد  ُ َوَما يَجَعاَلي :ُُّ ،دمعُ دك مخ 2"ُّف،دعُ حلادعُكد َُّيد ال(لة
اْنيَحاَِج ي يمي ُْكرْميفيييلّ ُِّني ف د ُا دربُاخد ُلدمُّاّ د ُمن حلدمُ ُدرد ل ُ:ُ"،دمعُد د ُ  م د .ُ]4:ُ دشد[َُُعَه

لسكددد دُوخا دددمُولددد ُّيددد اٍّلُ ُكددد.ُمملدددمُو  ّنُد ُفمددد ُدما ددد ُاعَُّف مدددمُاّلدددّ ُد ُ ددد ُلث دددمّعُ سدُلددد ُيددد الُّف ددد 
 .3ُ" س رر 
نرُاعَُّدرقمس ُدشر  ُّلحّلأُدرحلمّسُلد ُس د دُُّم درٍجُ سخقدم ُدراادلدماُحيادمارعُسر ،دمُ من ُ راُّفُُُ

دددد ةُ درّ حلّددددؤُّفرددددمعُلدددد ُمدددد عُد ُ سمحادددد ُ مرحلددددمسُاعُا ددددمحُهلدددد ُ ُُ– سُل دددداغحلرعُمحل،ددددمُّرر، ددددردُ ُدر   س
ُمد ُد ُُ–ك ر ُامنعُ  س درر ُُكد َُّلدمُل فّدأ ُدشد الُمدحل، ُلد ُل م،د داُف ،دمُلتدن   ُهلد ُّ ملُلثك دؤس

سعَُّد مد ُ ُدر  درجُدي ميد ُّ:ُ"ُّ  ُ راُل رعُد  ُ  م د (حم ُدرك  )ي  همُّ ل ُ راُل لراحلمُ
ف  ُلتدن   ُرنم دنم ُ د ُلا د دُ  دم ُّ ُف ُحي ُُّلحل،مُسسُلمُي َّل ُد ُ س رر ُ ُّ ملُحي ُُِّّد ُم  دُو

ُ.4ُ" را
ُ اس دددددمنُدرتدددددحلممماُ ،دددددره ُّدرددددد ل ُلرتِّدددددا ُ رددددداُ لسكددددد اُاعَُّطمعاددددد ةُدرا دددددمسُ دؤ دددددم ر  - 15

ل دددارسج عُدركضدددمعأُ دؤدددردجُد  ر ددد ُدؤخاناددد ُ ُلردم ددد ُلحلضدددك  ُّمنددد ُجف دددماُلا ي ددد ُّ  مندددٍ ُلددد ُ

                                                           
10/164ُُّّدؤك ددددددر 6/113ُُّسجُدخاددددددمس316ُُّجممددددددأُدرضدددددممخماُص5/114ُُّدراادددددم  ُدهلحل لدددددد 5/151ُ ددددد دعأُدرتددددددحلمعأُ(1ُُُُُ

11/43ُّ134ُّ13/11ُ.ُ
 .1/310ُاملأُدر  مع ُّس  ُ  م  ُ(2ُُُُُ
 .1/310ُاملأُدر  مع ُّس  ُ  م  ُ(3ُُُُُ
 .114ُخ  ل ُدر   ُّس  ُ  م  ُصُ(4ُُُُُ
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در م اُّيفُلك  رعُ ناُدركضمعأُا ُلحلا مهت ُدرتحلمم  ُدؤارر دُمحل،مُا ُدؤاضمحل ُهلدمُجف د وُ ديد دوُا ُ
إُلقدددع عُ دددمُّ مرحل ددد ُ  مرحل ددد م ُّ    دددرجُّ دددّنٍ ُ م دددرجةُمنددد ُجف دددماُلاامر ددد ُّ  مندددٍ ُا ددد  ُ ددد ُدرددد

لدد ُشدد د ُدسراددادُُّ تدد ٍ ُل ددال  ُ د اتددحلمٍ ُلددردرٍيُّ م ددرجُ رسلدد ُل ددام دُ ،ددرُ ردداُّرددرُل حل ددردُشدد ممُو
ر مندددٍ ُلددد ُدر مددد اُدردددإُحيادددمارعُسر ،دددمُررفدددم ُدراادلدددمهت ُ ُلردم ددد همُ ُدؤ دددا ك ُرر، دددردُ ُّيددد اٍّلُ

ٍ ُّ لقد ٍ ُ ا ُ  دمع ُفمجيد ُسُطم،دّ ُهلد ُ ا من،دمُّ م  س د  ُ د ُسف  دمُو ُككد دُّ،د ُ  نة س  مرغدٍ ُّ خمدمط د
  رداُشدماا، ُدش   د ُ ُدرادردسللُدخد جدُستُ نداُدر مد اُلد ُا،د ُّ يدماا، ُدؤم  د ُستَُ لدد ُ

نادد ةُلقددعلمهت ُُّلد ُاادد ُل  فد ُ ر د  ُ ندداُدركضدمعأُا ُدؤددردجُد دمُُّدؤ ددارسجدُ  منددا، ُدخن د ُل ددك مُو
لددد ُدركضدددمعأُا ُدؤدددردجُد دددمُُّّ  رناددد ُلحلا دددمهت ُدرتدددحلمم  ُ  من دددا، ُدخن  ددد ُلددد ُا،ددد ُا ددد  ُّ  رددداُ
ر امرحلددردُلدد ُلردمددن ُممن ددماُدس ددا دجُ درارسلدد ُ ديخاددمالُدرتددحلممعُ درا ددرل ُدؤكردد ُر ددن ، ُ دد  عُ

 ُمدحلمما، ُا ُ حلا د ُم درجَُم ُخممط ُ غد داُا د مسُدرتد  ُدا د م ُّدردإُ،د ُ  تد ُ ا دمسهت ُا
 .درارسل ُدرإُلناالرعُ مُفا ل هم

 كد راُد لدد ُّردرُدعَُّج ردد وُلحل د ُرنددحلا ُا ُييد  ُدؤددردجُد دمُُّلدد ُدر دنأُدر  ر دد عُدردإُ  كددم ُ ُ
  حلمدددمُممنا ،دددمُدر مس ددد ُدر دددرس ُا ُ ددد اُلددد ُدر مددد اُ ددد ُُ–(ُلدددث ُو)در دددرقُدر مؤ ددد ُ مرددد  سسُد ل لردددعُ

ُكم دماُلد ُلحلا مهتدمُدؤحلدراُ دمُ مرد  سسُ–دؤ  ك  ُ مر  سسُد ل لرعُ د ل لردعُخ د م وُّيفُمند ُُ مّمؤس
ُل ادخ ا،ددمُدر ددحلرل ُ  منا،ددمُدخن  دد ُّ مماكددمسُ ددد  ُ ا ددمسُ دسجدهتددمُدؤار، دد ُلدد ُ ندداُدرتددا ماُّّ ّتددّ ؤس

ُ ُ   ُمد  ُدرد  سسُل م د ُممنا،دمُم ف،مُدش مت ُا ُ،رُ راُ مر  سسُد ل لرعُّيفُ ،أُدخنامض 
ُ دخن دد ُّمحلدد ُحمّةدد ُِّآاددمعُجلرهنددمُّفددإعَُّ ردداُ،دد ُلددسجنُستُ ،ددر ُم دداُ  دد ُ ُل ادخ دد ُدر  ردد ُّلددرس  

ر د ُُّ،د سهتمُمند ُدررفدم ُ مراادلمهتدمُدؤمر د ُ لقدمسل ، مُدؤ دا كن  ُ ُآامهلدمُّ ن ُو ُ    ُشس هنمُّخ  دُو
 ُظد ُهد دُدر د  ُُ– ل   ت ،مُستُاريلماُ لقر اُد،اتدمجل ُ دااممم د ُسُ دك  ُستُدرحل دمدُلحل،دمُ

سسُ مرا ر ُ ق د ُدراادُُّسي  ُدؤس  دماُدؤمر د ُ تد  ُل دال  ُرند  سسُد ل لردعُُ–دؤم،ُدر مسئُ
ُ.ُ  منا،مُدخن  ُ ُد امعُدؤ  سدُل ك مُو

ت ُّ سُ ّدّ أ َُؤُّيتسٍ ُ ُدرال ُدشمت ُ د لثن ُ   َ ُسُ د ّ   ُ سُ ُكث د ُا دّو ُ.ُمن ُلمُ ك خم
ُ 



 
 

20 
 

 المطلب الثالث
 مدى الحاجة إلى التعامل بالواقعة

 
16 - ُ ُُر ددد ُ كددد َّ ددد وُلا  حلددد ُستُدؤ م تددد ُمددد ُدسرادددادُّة رحلدددمُف مدددمُ دددك ُاعَُّهحلدددمجتُيماددد وُي    ددد وُلم َّ

ّتد ِّسدُرنمدردجُُ-1ُ مرضرد  ُدرقد م  ُدؤ ادربدُ– ٍُ ُ ُدر ت ُدر ده  ت ٍ ُل ال
 
 مرحل دك ُستُدرد  عُدؤ

د  ر ددد ُّدردددإُ ك  ،دددمُ غددد ُممنا،دددمُدخن ددد ُّ كددد راُد لددد ُ مرحل دددك ُستُفمدددماُدرا دددمسُ دؤ دددم ر ُ اس دددمنُ
دردد ل ُل ددارسج عُدركضددمعأُ دؤددردجُد  ر دد ُ ُلردم دد ُلحلضددك  ُمندد ُجف ددماُلاردر دد ُّدرتددحلممماُ ،ددره ُ

ا ُلحلا ددمهت ُدرتددحلمم  ُدؤارردد دُمحل،ددمُا ُدؤاضددمحل ُهلددمُُ–  مندد ُلدد ُدر مدد اُّيفُلك  ددرعُ ندداُدركضددمعأُ
ردرٍيُّ  منددد ُا ددد  ُّ مرحل ددد ُ  مرحل ددد م ُّ    دددرجةُ رسلدددٍ ُل دددام ٍدُّ م دددرجةُّ دددّنٍ ُّ م دددرجةُد اتدددحلمٍ ُلدددُ–

 ،ره ُل ُدركحلرجتُ دؤس  ماُدؤمر  ُدس اثممسل ُدي  ل  ُف مدمُلا نَّد  ُ م داثممسهت ُ  مند ُ د ُدر مند ُ
سخلُّ  ردددداُلسكدددد ُدشردددد ُد مددددنعُمبقدددد  م  ُهدددد اُ...ُدرددددإُ ، ددددؤُف،ددددمُدررجدعددددأُدس دددداثممسل ُردددد ل، ُ

ردإُ دك ُ  مهندمُ ُدؤ ندجُد  عُلدد ُدؤ م تد ُمحلد ُ دردف ُمحلممد ُدؤمر د ُ ُدسرادادُُّدؤ  ددرجُمن د ُف ،دمُّد
 .ُه دُدرك  

دددّ ُدؤا   حلددد ُستُهددد اُدؤ م،ددد دُ ُدررد،دددأُدؤ ممددد ُجر ددد  ُ،دددرن ُّ - 17  سُباددد ُدعَُّ نددداُدشماددد ُدؤم َّ
ُكددمٍ ُّ ي دد  ُجدلغدد  ُمندد ُلقدد  م  ُهدد اُدؤ  ُكمخددؤُ ُد )م تدد ُ   هددمع  (ُمدد ُ دد ُاددمعاديدد ُ رددر

ُكمعُيرم،مُد منعُدادردرّيُ دؤقد  م  2ُُد مم ك ر ُد اثحلمععُر دمعُدشما ُ ُُ–سر ،مُّفر  ُس د
منددد ُُ–كمدددمُثكدددؤُرحلدددمُ منددد ُكثددد ُلددد ُل دددمعن،مُدؤحلثدددرسدُّ  ا ل دددمُو  حلدددم وُمنددد ُكن دددماُدرقددد ل  ُّ خت  دددمُو

 !.ُ ،ردم همُدر مل ُدرإُ حلا  ُايرمُُّدؤ م تماُدؤمر 
ي د ُ(ُ،ردمد اُدرردرب )مكد ُدر د ُُّ ُالمُل احل  ُ راُدشر ُدس اثحلمععُف  ُا تد  ُدر داُ د ُ

امن ُاعُد ُّشد ّّ ُر كدمجاُدر د ّعُ ُجس ةُلام دّ ُ:ُ،مم دُ ُدؤ اثحل ماُل ُدر ردم ُدرق م  :ُ"ام ُف ،م
ُكددد  ُ،ممددد دُلحل،دددمُمنددد  ُ ديددد د ُّيفُد ددداثىنُلحل،دددمُلدددمُ ُدااحلم ددد ُلقددد   ُ  ُدرددد دسل ُا ُ ُسيددد دىمُّتمدددأ 

هل ُّ سف مُو  ُش ل د ُا ُلتن   ُ ال  ُمن  ُك  ُ راُسمح وُ  كمجاُّ خ  دُو ُ.3" ناُدؤام  ّ

                                                           
 .ُل ُدرك  9ُُ–5ُدخ  ُ ُ(1ُُُُُ
ُكله ُ ن ُا ُي ف ُا ُ  ُ را:ُدشما ُد مم (2ُُُُُ ُلقعجتّ المُ.ُهعُدرإُلررعُدسيا مال ُف ،مُ مممُو  معا ُل ُدرحلمسُ م ، ُ م  

ام ددأُدرحلددمس:ُدشمادد ُدر ملدد  ُّدرغدد سُ اثدد اُ 1/991ُدؤدد   ُدرا ،ددعُدر ددمُُّرناس،ددمُ:ُدخ دد .ُ)ف،ددعُدرددإُلرددرعُدسيا ددمال ُف ،ددمُشددمل ُو
 (.406ُرسُدرت ل ُدرض ل ُصُدر  رجُّرن كا

 .1/143ُدر ردم ُدرررب ُّرن اُ  ُمك ُدر  ُُّ(3ُُُُُ
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سعَُّلددمُديادد ّ ُستُ   دد ُّفإخدد ُلر َّددأ ُف دد ُلددمُسُلر َّددأ ُ ُ دد اُّف ك   دد ُدرقددمس  ُ:ُ" ،ددمعُد دد ُ  م دد 
ُدشمظ  ُ.1ُ"رن ما ُلأُ، مُُّدر َّّكجة

ُدس داثحلمّ ُلد ُدرار    ُدر م(:ُ"،ردم ُدردّم َّ ن)ل ُ(415ُ) ام ُ ُدر مم دُ ل  ُمحل ُلمراُ رادج 
من ُلمُ سجاُ  ُدرحلترص ُ.ُانُ ُدر   صُدرق م  .2ُ"د مرعُّ، م مُو

ُكمخؤُدرار    ُف  ُاكث :ُ" ،معُدرالن ع ُ.3ُ"ك  ُلمُدشا اُدشما  ُسر  ّ
ُدشماد ُ ُتدرلاُدؤمحلدر ُكمماكدمسُدرضد  ُس:ُدر ممد د ُدر دم   :ُ" ،معُدر متعُد  ُدر د يب دُ ُدماكدمس 

ُ.5ُ"درض  سداُ  ك اُدخ رسدا"ُّس 4ُ"َن  ُدخ َُّّ
ُلحلارد ُدرضد  سدُّ"6ُّ"دشما  ُد ممد  ُ  كد اُدخ درس:ُ" ام ُ ُدر ردم ُدرا ،  ُدررن     دشماد  ُ د حلّدداَّع 

ُكمخؤُا ُ مم  ُ.7ُ"مملَّ و
ُكمخدددؤُدرضددد  سدُ هدددعُدشمرددد  ُدرددددم نس م  ُس،دددعد ُدؤمحلدددر ُ"ُ–كمدددمُ،دددمعُدر  لددد ُمندددعُي ددد سُُُ– س د

ُملُلاحلم عُدؤمحلدر ُّهنّداُا ُ،دمسن"ُّا 8ُ"ش ممُو سعس دُو 9ُكمدمُ،دمعُدر د رطع"ُهعُ نر  ُدؤ  ُّي َّ ُّ دؤضد   
ُ ُا ُدرالمخدد  ُّ"هددرُ دؤضدد    ب سّقدد ُلحلدد ُدهلدد جت  فميقددمُو ا ُتدد امُو ا ُّلّ ّتددمُو ُ قددعُمندد ُخا دد ُّه كددمُو ّلدد س

ج ّعُدرضد  سدُُّ– ُدرحل د ُدرا ،دعُُ–ُّفدإعَُّدشماد 10ُكمدمُ،دمعُدر در "ُدرا  دأ ،رُ راُل ُدرضد سُ
ُملُلكمشددد ُدؤمحلدددر ُّج عُاعُّبسّقددد ُمنددد ُخا ددد ُ:ُ دؤددد دج ُ دددم دددٍ ُ ّلّقددد ٍَّ ُسعس ستُيمرددد ةُا ،س دددّ ُدؤددد  ُ  ُّلتة اعس

ّجُمند ُدااحلم د ُاعُلع َّد:ُُّ تم   ُدشما ُستُم  ُل ُدر  درج11دهل جتُا ُ،رُ راُل ُدرض سُدر    
ُ.ُ  راُلا   ُ ُل لراحلم.ُم  س  ُ ّي ال ُّرارداُلتن  ُل ُدؤتمحلُدؤ اربدُش ممُو

ُ 

                                                           
 .19/644ُُّجممر ُفام  ُد  ُ  م  99ُدؤ مع ُدؤمسجلحل  ُصُ(1ُُُُُ
 (.41ُ)خم ر ُمب كاُدؤناُف ت ُ مر لمضُ س، ُ(2ُُُُُ
 .6/41ُ ك  ُدش مع ُ(3ُُُُُ
 .1/190ُدر كوُمن ُدؤرطلُ(4ُُُُُ
ُّد شكماُ درحل مع ُّرن  رطع96ُُّد شكماُ درحل مع ُّس  ُجن  ُص1/311ُل ُدلن ُدر  ر  ُّدؤحلثرسُ ُدر ردم ُّرناسكقعُ(11ُ)ُُّ(5ُُُُُ

 .345ُُّسلضمحُدؤ مراُّرنرخق ل عُص46ُصُ
 .1/15ُدؤحلثرسُ ُدر ردم ُّرناسكقعُ(6ُُُُُ
 .44ُُّد شكماُ درحل مع ُّرن  رطعُص100ُدرحل مع ُّس  ُجن  ُصُل ُجمن ُد يرمُُّدر  ر  ُّد شكماُُ (31ُ)ُُّ(7ُُُُُ
 .1/36ُجسسُدشرمُُّش حُجمن ُد يرمُُّ(8ُُُُُ
 .45ُد شكماُ درحل مع ُصُ(9ُُُُُ
 .1/309ُديشمسداُديهل  ُستُدؤكمي ُد مرر  ُّرن ر ُ(10ُُُُُ
 .1/36ُُّجسسُدشرم45ُُّد شكماُ درحل مع ُّرن  رطعُصُ(11ُُُُُ
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 الخاتمة 
 الضوابط الشرعية للمعاوضة عن االلتزامات

 
 سخ ددمُُّدرحل د ُ ُلدد دهجُ(ُحمدد ُدرك د )دس ددا  د ُ درااكدأُدردد ،  ُرن ضد  ُُر د ُظ،دد ُ،ُ  د  - 18

ُدراردد ُ ُلحلم،قدد ُا،ددم لن، ُ اجرددا، ُّ ُتددر ُ درا ،ددم ُ آسدع،دد ُ ُدؤ ددمع ُ داُدر  ،دد ُ ددمُّ سممددمعة
لدد دسجتُدرقدد ل  ُّ ،ردمدد همُدررن  دد ُ ل ممدد همُدر ملدد ُ ُانددجُدؤتددمحلُ جس ُدؤام دد ُّ سفددأُدشدد الُمدد ُ

ُكددمعُ ا ددٍ ُا ُُ–اخَّردد َُّدراددادُُّ:ُجُّ ُظدد ُيماددماُدرحلددمسُ ظدد   ُي ددمهت ُ ُهدد دُدر تدد در كددم  ددرد  
د نُّمب م تدٍ ُا ُ درب ُا ُ د ُ رداُ ُدؤ م تد  ُمحلد ُُ–دلاحلمٍ ُم ُف  ُّ ات ٍ ُّم س نُا ُ  ُّم س تدرري 

 :ُ مؤمعُس دُ ردف اُف  ُدرق   ُد س   ُد    
ُر ُاعُلررعُف  ُخاأ ُي   ع ُل ترجُ  -1ُ  .ُرنمناّدّاُّة
 .ُاعُلررعُخا   ُلق  ممُو ُيمر ُدر   ُ دس ا مس -1ُ
 (.ُانُر ُ، م  ُلمر   ُ ُم  ُدرحلمس)اعُلررعُلا رِّلمُو -3ُ
 .ُاعُلررعُل   سُدررفم ُ   -6ُ

ُ
 

 واهلل تعالى أعلم
 

ُ
ُُُُُُُُُ
ُُ
ُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُ 
ُ

ُُ
ُُُ

ُُ
ُُُُُُُُ
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 إعداد

 األستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي

 أستاذ الشريعة جبامعة الكويت ، عضو اجملمع
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة 

عاصر ، رغم عمقه التارخيي وضخامة مالءته ، واحتياطاته إال أن اهلزات إن الواقع االقتصادي العاملي امل
املالية العاملية املتكررة قد صاحبته ، وكان آخرها وأخطرها األزمة املالية العاملية حيث اهنارت كربيات الشركات 

 .والبنوك العمالقة وما زال الكثري من البنوك والشركات تعاين من آثارها  

وجود آليات متطورة يف طرق إدارة املخاطر املالية ، اليت كان يظن أهنا كفيلة بامتصاص  وعلى الرغم من
تلك اهلزات ، ولو كانت عاصفة ، إال أن النتائج كانت مروعة إذا آذنت بانيهار مايل عاملي ، األمر الذي 

وكيفية إدارة املخاطر ، فلم دعى األصوات االقتصادية العاملية تتفادى إلعادة النظر يف أدوات التحوط املايل ، 
تعد املشتقات املالية وأخواهتا من االختيارات والبيع اآلجل ، وحنوها من التحوطات كافية بل تبني أن املخاطر 

. من قبلها أتت ، فأدوات التحوط غدت هي مصدر املخاطر  إن مل يكن كلها من قبل املشتقات فأمهها كان 
، املضاربات واملغامرات واملقامراته املخاطر دوراً أساسياً ، فقد شغلت كما قد لعب اجلانب األخالقي يف هذ

 .والربح السريع مساحة مؤثرة 

ومل تسلم املؤسسات املالية اإلسالمية من هذه اهلزات واالنتكاسات املالية العاملية حبكم كوهنا يف الدائرة 
در مشرتك يف العمل املصريف التقليدي املالية العاملية ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن املخاطر ق

فاملؤسسات املالية . واإلسالمي ، ولكن املنظور إليه نسبة تلك املخاطر ، وكيفية إدارهتا وأساليب التحوط منها 
اإلسالمية وإن مل تعول على املشتقات ، وال الدخول يف املضاربات واملغامرات يف األسواق املالية ، إال أن 

ات عدة ، منها التأثر بأسواق املال العاملية ، وقلة اخلربة يف ميدان إدارة املخاطر ، وعدم اخلطر حلقها من جه
متلك أدوات حتوط أخذت حظها العملي من امليدان ، وأثبتت جدواها ، ورمبا كان حماكاهتا ألدوات وآليات 

 .، وحنو ذلكالعكسية املراحبات و  املصريف  االستثمار التقليدية يف بعض ميادينها ذات أثر أيضاً من مثل التورق

مث البد من األخذ يف االعتبار يف هذا الشأن طبيعة األدوات االستثمارية اإلسالمية فهي مبنية أساساً 
على املشاركة يف املخاطر ، فاملضاربة واملشاركة أصل املعامالت املالية اإلسالمية ، وأيضاً فإن وظيفة رأس املال 

مل اخلسارة فيه أصحاب احلسابات االستثمارية يف حالة عدم تعدي املصرف إذا  يف املصارف اإلسالمية يتح
كان هو املضارب ، وهلذه االعتبارات كان مبدأ التحوط وإدارته ذا أمهية بالغة ، األمر الذي عقدت له 

 .املؤمترات والندوات العلمية واجملامع الفقهية 
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، أمهية خاصة تستأهل النظر وتعميقهملالية اإلسالمية  من هنا كان ملوضوع التحوط وإدارته يف املؤسسات ا
 : وقد جعلت املوضوع يف مبحثني  

  يف املخاطر : املبحث األول 

  يف التحوط: املبحث الثاين 
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 المبحث األول
 المخاطر

 
 مفهوم الخطر

 :   الخطر في اللغة

 .(1) الذي يرتاهن عليه اخلطر السبق، و خاطر بنفسه : خطر بفتحتني أشرف على اهلالك ، ويقال : يقال 
 .ويستخدم الفقهاء اخلطر مبعىن املقامرة واجملازفة والغرر

 :التعريف القانوني 
اخلطر احتمالية وقوع حادث مستقباًل ، أو حلول أجل غري معني خارج إرادة املتعاقدين ، قد يهلك  

 .الشيء بسببه ، أو حيدث ضرر منه

 :  التعريف االقتصادي

على عدة معاين جتتمع يف احتمال التعرض خلسائر ، فعرف اخلطر بأنه احتمالية التعرض إىل ويطلق 
خسائر غري متوقعة ، وغري خمطط هلا نتيجة تذبذب العائد املتوقع على استثمار معني ، أي هو احنراف األرقام 

 .الفعلية عن األرقام املتوقعة

ر املنبثقة عن هيئة قطاع املصارف يف الواليات املتحدة وقد عرفته جلنة التنظيم املصريف وإدارة املخاط 
احتمالية حصول اخلسارة ، إما بشكل مباشر من خالل وجود قيود حتد من قدرة املصرف : األمريكية بأنه 

على االستمرار يف تقدمي أعماله وممارسة نشاطاته من جهة ، وحتد من قدرته على استغالل الفرص املتاحة ببيئة 
 .(2)ريف من جهة أخرىالعمل املص

تعرض املصرف خلسارة قد تؤثر يف : خيرج عن كونه  ه لغة أو قانونًا أو اقتصادًا التعريف فإنوعلى كل 
 . قدرته على تقدمي خدماته بشكلها املعتاد

ه وال شك أن اخلطر عنصر مقلق للمؤسسات املالية التقليدية واإلسالمية ، ويتعذر استبعاده كليًة ، ألن
 .العمل االستثماري ، ولكن باإلمكان العمل على توقيه أو تقليل آثاره ةمن طبيع

                                                 

 .مام حممد بن أ ي بكر بن عبدالقادر الرازيإلخمتار الصحاح ل (( 1
 -( 11)للمصارف اإلسالمية من خالل معيار بازل خماطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها مبعيار كفاية رأس املال  (( 2

 .م اململكة األردنية4001هـ 1241 - 11ميد يموسى عمر مبارك أبو حم. د
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 إدارة المخاطر

وال تنفك من املخاطرة ، كان من أخص سارة ، أو املخاطر ، إذ ال ختلو ملا كانت التجارة عرضة للخ
ون ارة ، فيكمهام املصارف أو املؤسسات املالية العمل على حتقيق الرحبية ، والتحوط ملا قد يتحقق من خس

 .اوختصص اوفن اعلموغدت اليوم ، مهمة ، ولذا كانت إدارة املخاطر ها أو تالفيها العمل على تقليل

كافة اإلجراءات اليت تقوم هبا اإلدارة لتحد من اآلثار السلبية الناجتة عن : وقد عرفت إدارة املخاطر بأهنا 
رصد املخاطر ، وحتديدها ، يتم ية اليت من خالهلا املخاطر وإبقائها يف حدودها الدنيا ، أو هي تلك العمل

وقياسها ، ومراقبتها ، والرقابة عليها، وذلك هبدف ضمان فهم كامل هلا ، واالطمئنان بأهنا ضمن احلدود 
 .(1)عليه من قبل جملس إدارة املصرف للمخاطريف اإلطار املوافق املقبولة ، و 

 .املباشرة أو غري املباشرة بوسائل وإجراءات معينة فاملقصود بإدارة املخاطر التحوط من اخلسائر

شطة االقتصادية ، فال  من اإلن إن اخلطر ميكن إدارته ، ولكن ال ميكن استبعاده: " وقد قال املتخصصون 
 (.2")كسب بال خطر هي القاعدة األوىل يف عامل التجارة 

اإلحصاء، وعلم االقتصاد ، وعلم كما أن املخاطر هي موضوع عدد من العلوم االجتماعية ، منها علم 
اإلدارة املالية والتأمني ، ونظرة كل علم من هذه العلوم إىل املخاطرة له خصوصياته اليت ينفرد هبا عن 

 (.3)اآلخر

من أهم إدارات املؤسسات املالية التقليدية ، واإلسالمية ، ورمبا كانت حاجة  كانتوألمهية إدارة املخاطر  
سالمية أشد لتعدد املخاطر اليت قد تتعرض هلا بالنظر إىل أن هذه املؤسسات تقوم بأدوار املؤسسات املالية اإل

 . متعددة ، استثمارية وتنموية إىل جانب كوهنا وسيطاً ماليا

 المخاطر   ى قدرة اإلدارة على توقع حدوثمد: أوالً 
 : الخسائر المتوقعة -

قيمتها منخفضة وتكرارها مرتفع وتتحوط هلا وهي اخلسائر اخلاصة مبخاطر االئتمان ، وتتصف بأن 
 .املصارف من خالل املخصصات املالئمة وتستطيع األرباح السنوية استيعاب مثل هذه اخلسائر 

                                                 

 (.11)املرجع السابق  (( 1
، وعقود اخليارات وإدارة (.24)، واملختصر ( 36)سامي بن إبراهيم السويلم . د -التحوط يف التمويل اإلسالمي  (( 2

، وخماطر التمويل اإلسالمي وعالقتها مبعيار كفاية رأس املال (4)إبراهيم أمحد نور . د -السلم  املخاطر يف أسواق
 (.11)ميد يموسى عمر مبارك أبو حم. د( 11)للمصارف اإلسالمية من خالل معيار بازل 

جملة الباحث  - شلفلجامعة ا( 661)بلعزوز بن علي . د -حبث اسرتاتيجيات إدارة املخاطر يف املعامالت املالية  (( 3
 .م4010-4001لسنة ( 7)عدد 
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 : الخسائر غير المتوقعة -
وهي أعلى مستوى ميكن أن تتحمله املصارف ، وتتصف بأن قيمتها مرتفعة وتكرارها قليل ، ويتم تغطية 

 .حسابات رأس املال ، وبالتايل يتم التحوط هلا من خالل رأس املال خسائرها من خالل 

 : الخسائر االستثنائية -
وتتصف بقلة حدوثها ، وحجم اخلسائر كبري جدًا بشكل جيعل رأس املال ال يكفي لتغطيتها مما  

 .يؤدي إلفالس املصرف 

 :مخاطر مالية وأخرى غير مالية : ثانيا 
  المخاطر المالية : 
الناشئة عن التغريات ىف ظروف السوق ولذلك فإن مصدرها هي األدوات  وهي املخاطر:  اطر السوقمخ. أ 

 : واألصول اليت يتم تداوهلا ىف السوق ، ويتضمن ذلك على سبيل املثال
ومتثل اخلسائر الناجتة عن تقلبات أسعار الفائدة يف األسواق أو الناجتة عن :  خماطر أسعار الفائدة   -

 . أسعار املنتجات الناشئة عن التغري ىف أسعار الفائدة التغري ىف

ومتثل اخلسائر عن تقلبات أسعار العمالت األجنبية واملتعلقة مبوجودات : خماطر أسعار العملة   -
 .والتزامات البنك 

،  بالوفاء بالتزاماهتم جتاه املصرفوهي احتمالية إخفاق عمالء املصرف املقرتضني :  مخاطر االئتمان -ب 
، أو عدم السداد حسب الشروط املتفق عليها ، وذلك عند استحقاق هذه االلتزامات ، أو بعد ذلك 

ى سداد التزاماته جتاه املصرف أي أن هذه املخاطر مرتبطة بالطرف املقابل يف العقد من حيث قدرته عل
 .املوعد احملدد يف

صرف على الوفاء بالتزاماته عندما تستحق وهي املخاطر الناشئة عن عدم قدرة امل:  مخاطر السيولة -ج 
األداء ، من خالل توفري األموال الالزمة لذلك دون حتمل خسائر نتيجة الصعوبة يف احلصول على 

 .السيولة بتكلفة معقولة عن طريق االقرتاض ، أو عدم القدرة على تسييل األصول

  * المخاطر غير المالية : 

هي خماطر اخلسارة و خطاء البشرية أو الفنية أو احلوادث جة األرمبا تكون نتي: مخاطر التشغيل - أ 
، وغري املباشرة الناجتة عن عوامل داخلية أو خارجية ، ولذلك فإن املخاطر التشغيلية ميكن أن املباشرة

 :يندرج حتتها املخاطر التالية
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بالنظام األساسي أي أهنا ترتبط ع العقود املالية موضع التنفيذ عدم وض:  املخاطر القانونية -1
ويعين باملخاطر هنا حتقيق والصفقات ،  والتشريعات واألوامر الرقابية اليت حتكم االلتزام بالعقود

 .خسائر نتيجة الفشل يف العلميات القانونية 

وهي املخاطر الناشئة عن توافر انطباع سليب عن املصرف ، والذي قد يؤدي إىل :  خماطر السمعة -4
 : ما أسباب حدوث هذا االنطباع فقد تكون من البنوك املنافسة ، أالء إىل حتول العم

 .حسن االستقبال أو احلرفية يف العملعدم التصرفات الناشئة عن موظفي املصرف من   -

 .عدم القدرة على خدمة العمالء باجلودة والسرعة املطلوبة  -

 .اخلاصة باملصرف اهتزاز ثقة العمالء بسرية املعلومات اخلاصة بالعمالء ، وكذا  -

تفكك العالقات بني موظفي املصرف ذاته حبيث يتكون لدى العمالء أن موظفي املصرف   -
 .بصفة الفريق الواحد  ال يعملون

وهي املخاطر الناشئة عن عدم توفر التوثيق الالزم لتعزيز األنشطة والعمليات :  خماطر التوثيق -6
قة مع العمالء أو العالقات الداخلية بني أقسام ودوائر اخلاصة باملصرف ، سواء فيما يتعلق بالعال

 .(1)العمالء بشكل خاطئ عاملصرف ، وتنظيم االتفاقيات والعقود م

توقع االختالفات يف العائد بني املخطط واملطلوب واملتوقع حدوثه ،  وهي:  املخاطر االقتصادية -2
حجمه ، أو من زمنه ، أو من وهي حالة عدم التأكد من حتمية احلصول على العائد أو من 

انتظامه ، أو من مجيع هذه األمور جمتمعه ، فمفهوم املخاطرة يف اجملال االقتصادي يدور حول 
 .فكرة االحتمالية وعدم التأكد من حصول العائد املخطط له

ة الطرفني الذين مت ل حمتمل الوقوع ال يتوقف على إردتوقع حدث مستقب وهي: أمني خماطر الت -5
 . هما العقدبين

                                                 

، وحبث تطبيق معيار كفاية رأس املال ( 11)ميد يموسى عمر مبارك أبو حم. دب خماطر وصيغ التمويل اإلسالمي كتا (( 1
بانقا عبدالقادر عمر  --جملة العلوم والبحوث اإلسالمية  و (11)بازل  املكيف فقهيا وأثره على السالمة املصرفية

وينظر للتفصيل كتاب تطوير منوذج  .بتصرفات -السودان  -م 4014أغسطس  العدد اخلامس (1)حلاج وآخرون ا
–وما بعدها  32الحتساب كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمية يف إطار مقررات بازل د هتاين حممود الزعا ي  

 األردن 4001 -1241
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 المخاطر في
 المؤسسات المالية اإلسالمية

،  ختتلف طبيعة املؤسسات املالية اإلسالمية عن املؤسسات التقليدية الربوية يف أساس تكوينها ونشاطها
وأدوات استثمارها ، فهي تلتزم باألسس والقواعد واملبادئ الشرعية ، سواء يف استقطاب األموال ، أو يف 

 .هي مصدر شرعيتهاويلية واستثمارية منضبطة بالشريعة إذ ها بأدوات وصيغ عقود متتوظيفها وتشغيل

ومن جانب آخر فإن العالقة بني املؤسسات املالية اإلسالمية وأصحاب األموال ختتلف عنها يف 
كل   اليت تنبين العالقة فيها مع عمالئها على اإلقراض واالقرتاض ويتحمل رأس مال البنكاملؤسسات التقليدية 

بني املؤسسة وأصحاب األموال أو احلسابات االستثمارية  لكن العالقة يف املؤسسات املالية اإلسالمية، اخلسائر
حيكمها صفة عقد املضاربة غالبًا ، وعليه فال تتحمل املؤسسة اخلسارة إال يف حال التعدي أو التقصري أو 

سارة يف احلاالت العادية ، فاملخاطر اليت يتعرض خمالفة الشروط ، ويتحمل أصحاب احلسابات االستثمارية اخل
يف طبيعة املخاطر يف املؤسستني اإلسالمية والتقليدية ،  احلسابات االستثمارية فاصل أساس هلا رأس املال يف

 : ويظهر ذلك فيما يأيت 

 مخاطر االستثمار

 : المخاطرة التجارية العادية : أوالً 
حسابات االستثمار يف حالة األموال املختلطة أي املضاربة املشرتكة  فإن املوجودات اليت يتم متويلها من

اجلزء اخلاص بأموال أصحاب حسابات  -بني أصحاب حسابات االستثمار وأصحاب حقوق امللكية 
" املسامهني " االستثمار الذي استخدم يف املوجودات املمولة من قبل كل من أصحاب حقوق امللكية 

ال تؤثر على رأس مال املصرف املعرض للمخاطرة حيث إن من طبيعة  –ر وأصحاب حسابات االستثما
 .أن تتحمل املخاطرة التجارية اخلاصة هبا حسابات االستثمار 

 : مخاطر إساءة االئتمان : ثانياً 
إذا قامت إدارة املصرف بالتصرف بشكل خمالف لنصوص عقد االستثمار ، أو ارتكبت خمالفة ، أو 

ال املستثمرين فإن املصرف يف هذه احلالة يكون مسئواًل من ناحية قانونية عن اخلسائر اليت ارة أمو دأمهلت يف إ
 .تتعرف هلا هذه األموال

 : المخاطرة التجارية المنقولة : ثالثاً 
وهي أن املصرف معرض ألن جيد نفسه حتت ضغوط جتارية مضطرًا لدفع معدل عائد واِف ألصحاب 

ىل إقناعهم باالستمرار يف استثمار أمواهلم لدى املصرف ، بداًل من سحبها حسابات االستثمار مبا يؤدي إ
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أعلى من معدل العائد الذي سيدفعه املصرف وإذا كان معدل العائد املطلوب واستثمارها يف مكان آخر ، 
مبوجب الشروط العادية اليت يتضمنها عقد االستثمار ، فإن املصرف قد يتعرض لضغوط للتخلي عن جزء من 

دية من حق مسامهي املصرف ، ورمبا يؤدي امتناع املصرف عن الربح الذي يكون يف األحوال العاصته يف ح
التخلي عن جزء من حصته يف الربح إىل سحوبات لألموال حبجم كبري من قبل املستثمرين مما قد يعرض مركز 

ىل حسابات قة بالعوائد املنسوبة إرية املتعلاملصرف التجاري للمخاطرة ، وعليه فإن جزءًا من املخاطرة التجا
االستثمار يتم يف الواقع حتويله إىل أموال املسامهني أو رأس مال املصرف ، ويبدو من الناحية املنطقية أنه 

هلا أيضاً آثار بالنسبة لكفاية رأس مال " املخاطرة التجارية املنقولة " فإن " املخاطرة االستئمانية " باإلضافة إىل 
جزء من املوجودات املوزونة حسب درجة خماطرهتا اليت يتم ضافية على لتايل يكون هلا آثار إملصرف ، وباا

 .(1)متويلها من حسابات االستثمار اليت جيب أن يشملها مقام النسبة

  مخاطر االئتمان

 : تنشأ مخاطر االئتمان في التمويل اإلسالمي من : أوالً 
 .الذمم املدينة لعقود املراحبة .1

 .طراف املتعامل معها يف عقود السلمخماطر األ .4

 .الذمم املدينة واألطراف املتعامل معها يف عقود االستصناع .6

 .مدفوعات اإلجيارات املدينة يف عقود اإلجارة .2

 .الصكوك اليت يتم االحتفاظ هبا حىت تواريخ استحقاقها يف السجل املصري .5

 :مخاطر السوق : ثانياً 
 : تنشأ خماطر السوق من  

كز االستثمارات يف رؤوس األموال يف سجل املتاجرة واليت ال تنطبق عليها الشروط املذكورة خماطر مرا  .1
مبا ) سابقًا واليت مت ذكرها عند احلديث عن خماطر االستثمار القائم على أساس املشاركة يف األرباح 

ألوراق لاملال  العبء الواقع على رأس( ض التداول يشمل الصكوك اليت يتم االحتفاظ هبا ألغرا
املالية املشمولة يف سجل التداول اخلاص باملصرف اإلسالمي يضم عبئني يتم حساهبما بشكل 

 .، واملخاطر العامة للسوق ةاحملددمستقل من املخاطر 

                                                 

اية رأس املال للمصارف بيان عن الغرض من نسبة كف: اإٍلسالمية هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  (( 1
موسى اطر صيغ التمويل اإلسالمي ، م عن خم1111آذار  -البحرين  -املنامة ( 1)، وكيفية حساهبا ، ص اإلسالمية

 (.51)عمر أبو حميميد 
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 .خماطر صرف العمالت األجنبية .4

الت  العمة مراكز طويلة األجل يفز يتم حساب العبء على رأس املال لتغطية خماطر متلك أو حيا*      
 : ة يف خطوتني مها األجنبية والذهب والفض

 .قياس حاالت التعرض للمخاطر يف مركز بعملة واحدة_ أ 

األجل واملراكز على مزيج من املراكز طويلة قياس املخاطر املتأصلة يف طبيعة حمفظة تشتمل  -ب 
 .تني خمتلفتني أو أكثرقصرية األجل بعمل

عن احتفاظ املصرف اإلسالمي مبوجودات بغرض إعادة بيعها تنشأ : خماطر السلع واملخزون السلعي  .3
تداوله وميكن تداوله يف  أو تأجريها ، وتعرف السلعة بأهنا منتج مادي من املنتجات املادية يتم

 ، واملعادن الثمينة ( مبا فيها النفط ) سوق ثانوية ، ومن أمثلة ذلك املنتجات الزراعية ، واملعادن 
 : يل مخاطر التشغ: ثالثاً  .4
 : تنشأ خماطر التشغيل من  

 .عدم كفاية أو فشل اإلجراءات الداخلية  -

 .األنظمة   -

 .العنصر البشري  -

   .األحداث اخلارجية  -

 عالقة صيغ التمويل بمخاطر االئتمان والسوق والتشغيل
 :  المرابحة البسيطة  -أ
خر أمره آأن يكون  هناك طرف  وهي اليت يقوم املصرف بشراء سلعة بقصد إعادة بيعها دون    

، ولذلك فإن السلعة تبقى ىف حوزة املصرف حلني توفر من يشرتي هذه السلعة بتكلفتها وربح بشرائها
 .حمدد ، وبعد مرحلة البيع تتحول العالقة مع املشرتي إىل عالقة دائن مبدين 

 :ولذلك فإن تطبيق هذه الصيغة مير مبرحلتني  

  :المرحلة األولى 
للبنك ، وتتعرض  امل السلعة على أساس أهنا خمزونهي اقتناء املصرف للسلعة لعرضها للبيع ، وبالتايل تعو     

 .هذه املرحلة تدخل ضمن شرحية خماطر السوق  ملخاطر تقلبات األسعار ، أي أن السلعة يف
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 : المرحلة الثانية 
ة قد ال يستطيع املصرف حتصيل الدين وهي املتعلقة ببيع السلعة مراحبة للمشرتي باألجل وىف هذه احلال

القائم على املشرتي ، وهو ما يعرف مبخاطر عدم دفع الطرف املتعامل معه ، أي خماطر االئتمان ، باإلضافة 
إىل أن هناك أخطاء قد حتدث من موظفي املصرف أو أنظمته أو العمليات قد تؤدي إيل خسارة املصرف جلزء 

 .ي ما تعرف باملخاطر التشغيلية من دينه نتيجة هذه األخطاء ، وه

 : المرابحة لآلمر بالشراء مع الوعد الملزم  -ب
بيعها له آلمر بالشراء ، وذلك بقصد إعادة وهي أن يقوم املصرف بشراء السلعة بناء على وعد ملزم من ا

ي السلعة وليس بإمجايل تكلفة السلعة مضافًا إليه ربح متفق عليه بني الطرفني ، واملصرف يف هذه احلالة يشرت 
مر بالشراء ، وبالتايل لن يتعرض املصرف آلبنيته االحتفاظ هبا ، وإمنا قام بشرائها بناء على وعد مسبق  من ا

ملخاطر اخنفاض أو ارتفاع األسعار ، وذلك ألنه سيبيعها لألمر بالشراء بنفس سعر الشراء وأي تكاليف 
 . إضافية مع إضافة هامش ربح متفق عليه 

آلمر مر بالشراء عن شراء السلعة ، فإنه حيق للمصرف بيع املوجود والرجوع على اآلنكول ا ويف حالة
  ( 1)حلقت به جراء نكوله عن الشراءبالشراء لتعويض  أي خسائر 

 :من خالل ما تقدم فإن المصرف فى هذه الصيغة     
 .لن يتعرض ملخاطر تغري سعر السلعة ولذلك يكون هناك سوق  -1

مر بالشراء للدين املرتتب عليه وبالتايل سيتعرض ملخاطر آلاملصرف إىل خماطر عدم دفع ا تعرضيس -4
 . االئتمان 

قد يكون هناك أخطاء سواء كانت بشرية أو من األنظمة أو العمليات تؤدي ألن يتحمل املصرف  -6
 .خسائر ، وتصنف هذه اخلسائر على أهنا تشغيلية 

  :د غير ملزم مر بالشراء مع وعآلالمرابحة ل -ج 
هذه عن السابقة من حيث أن األمر بالشراء غري ملزم بشراء السلعة ، فاملصرف يقوم بالشراء    ختتلف  

ال ، ولذلك فإن هذه الصيغة متر  أو مر بالشراء له اخليار أن ينفذ األمرآلبناء على وعد بالشراء ، إال أن ا
 :  اآلتيةباملراحل 

                                                 

مؤمتري  4/6/1املراحبة لآلمر بالشراء فقرة رقم  هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ، البحرين ، معيار (  ( 1
ىف  1116يف د ي والثاين عام  1171املصرف اإلسالمي األول ، والثاين أجازوا الوعد امللزم ، حيث عقد األول عام 

  11موسى عمر ابو حميميد . انظر خماطر صيغ التمويل اإلسالمي  ، د : الكويت 
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 .ف للسلعة بناء على وعد غري ملزم بالشراءشراء املصر :  المرحلة األولى 

للسلعة إذا كانت مطابقة للشروط ( مر بالشراء آلوحسب رغبة ا) م االختياري التسل:  المرحلة الثانية 
 .املتفق عليها

 .حتول العالقة لتصبح عالقة دائن مبدين بعد إمتام عملية التسليم:  المرحلة الثالثة 

 : ض للمخاطر التالية وبناء عليه فإن املصرف سيتعر  

عند شراء السلعة من قبل املصرف ، فهناك احتمال لنكول اآلمر بالشراء ، وبالتايل فإن املصرف مضطر  -1
لبيع السلعة يف السوق لطرف آخر ، مما يعرضه ملخاطر اخنفاض السعر ، وبالتايل ملخاطر السوق ، 

 .قت قصري ، ويف هذا تعطيل للمال عن الدورانبو  قد ال يستطيع بيع السلعة املشرتاهباإلضافة إىل أنه 

 .قد يتعرض املصرف لعدم دفع اآلمر بالشراء للذمم املستحقة عليه مما يعرضه ملخاطر االئتمان -4

 :عقد االستصناع 
 : عقد استصناع بدون استصناع موازي ومير باملراحل التالية :  الحالة األولى

 .قد مع طالب األصلوهي مرحلة إبرام الع:  المرحلة األولى 

أسعار املواد اجناز األصل املطلوب وخالل هذه املدة يتعرض املصرف الحتمالية تغري :  لمرحلة الثانيةا       
اخلام الداخلة يف عملية صناعة أو بناء األصل املطلوب وهذه تدخل يف عملية 

 .خماطر السوق

د ميتنع عن دفع ما يرتتب عليه للمصرف وبالتايل تسليم األصل لطالب األصل ، وق:  المرحلة الثالثة       
 .سيتعرض املصرف ملخاطر االئتمان

أما خماطر التشغيل فإن املصرف قد يتعرض هلا من خالل إما أخطاء يف تقدير كلفة األصل أو أخطاء يف 
 .عملية التصنيع

 :عقد استصناع مع عقد استصناع موازي :  الحالة الثانية

املصرف بعد إبرام عقد االستصناع بعقد اتفاق آخر مع طرف آخر لصناعة األصل ويف هذه احلالة سيقوم 
املطلوب مبوجب عقد استصناع موازي وبنفس املواصفات ، أي أنه قام بتثبيت تكلفة صناعة األصل املطلوب 

لية ر بيعه ، ولذلك فإن خماطر التغري يف أسعار املواد املستخدمة يف التصنيع ليست من مسؤو عمع تثبيت س
املصرف ، إال أنه يبقى عرضة ملخاطر عدم تسليم األصل املطلوب من قبل البائع يف عقد االستصناع املوازي 
حسب الشروط واملواصفات املطلوبة ، وهذا يعد ضمن خماطر االئتمان ، باإلضافة إىل أن هناك احتمااًل لعدم 
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التعرض ملخاطر االئتمان ، ويف حالة أي  قدرة طالب األصل على تسديد الدفعات املطلوبة منه ، وبالتايل
 . أخطاء أو تقصري من قبل املصرف يف العقدين فإن هذا يدخل ضمن خماطر التشغيل

 :المضاربة 

 : أنواع المضاربة 
وهي املضاربة اليت يضع املصرف فيها قيوداً على املضارب من حيث حتديد جتارة : المضاربة المقيدة   -1

 .حمددة أو نشاط حمدد
 .وهي املضاربة اليت تطلق يد املضارب يف االستثمار دون قيد:   المضاربة المطلقة- 4

 : النشاط الذي سيمارسه املضارب  عسيتعرض املصرف للمخاطر حسب نو  

إذا كان النشاط يف مشروع جتاري ميارس أعماله يف السلع أو األسهم ، ففي هذه احلالة سيتعرض  *
 .ع مما سيعرضه ملخاطر السوقلتقلبات أسعار األسهم أو السل

 : تعرض للمخاطر التالية أخرى غري النشاط املذكور أعاله سيأي أنشطة  *

   .عدم دفع العامل ملستحقات املصرف وتعد خماطر ائتمان -أ  

 .تآكل رأمسال املضاربة -ب  

ضارب يف حالة أن املصرف قصر يف أي مرحلة من مراحل عقد املضاربة من حيث عدم اختيار امل *
بشكل جيد ، أو أن دراسته االئتمانية مل تكن واضحة ، أو مل يقم بعملية التوثيق بشكل جيد فإنه 

 .سيتعرض ملخاطر التشغيل

 : يتعرض املصرف لعدة أنواع من املخاطر منها :  المشاركة الدائمة

 .خماطر تآكل رأس املال ، وهي خسارة املبلغ املقدم للمشروع- 1

 . عائد ، حيث إنه ال جيوز للمصرف يف املشاركة احلصول على عائد ثابتخماطر تذبذب ال- 4

إذا كانت طبيعة الشركة جتارية تقوم بأنشطة جتارية مثل جتارة السلع أو األسهم فإهنا ستتعرض ملخاطر - 6
 .السوق

خاطر خماطر إدارة املشروع من قبل الشريك العامل الذي يدير أعمال الشركة ، وبالتايل التعرض مل- 2
 .التشغيل
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 :المخاطر التي يتعرض لها المصرف في هذه الصيغة 
 .عدم قدرة أو رغبة الشريك بالدفع للمصرف ، وهذا يعد خماطر ائتمان- 1

قد تكون املبالغ القابلة لالسرتداد من الشريك أقل من املبلغ املستثمر ، وهذا ما يعرف مبخاطر تآكل - 4
 .رأس املال

تقصري املصرف يف دراسة املشروع االئتمانية ، أو أي أخطاء من قبل املصرف تعرض املخاطر املتعلقة ب- 6
 .املشروع للخسارة ، ولذلك فسيتعرض ملخاطر تشغيلية

 : مخاطر صيغة السلم 
يقوم املصرف بتسليم مثن السلعة املتفق عليها للعميل عند توقيع العقد ، ويف هذه احلالة قد يتعرض - 1

، وهذا يصنف ضمن خماطر االئتمان ، فإذا كان حمل  سلعة من قبل العميلف لعدم تسلم الاملصر 
ة من حنو تكون ألسباب ليس له دخل يف املالءالسلم املنتجات الزراعية مثاًل فإن خماطر العميل قد 

 .فأت زراعية ، وحنو ذلكعدم كفاية احملصول ، أو تعرضه آل

، فإن املصرف سيتعرض لتقلبات سعر  م موازصرف للسلعة وعدم وجود عقد سليف حالة تسلم امل- 4
 .الشراء للسلعة ، وهذا يصنف ضمن خماطر السوق

أما إذا كان هناك عقد سلم مواز فإنه سيحمي املصرف من خماطر السوق ، ألن مشرتي السلعة  
 .جاهز وبسعر حمدد مسبقاً 

 .بالنسبة للمصرف أي أخطاء بشرية أو يف الدراسة االئتمانية تعد من املخاطر التشغيلية- 6

واإلجارة من الناحية الشرعية هي عقد الزم على منفعة مقصودة ، وقد :  مخاطر صيغة بيع اإلجارة 
تكون إجارة تشغيلية أو إجارة منتهية بالتمليك ، وقد تكون املؤسسة اإلسالمية هي املؤجر أو 

 :املستأجر ، واملخاطر قد تكون يف هذا كله من مثل 

 . عدم قدرة املستأجر على الوفاء بالتزاماته التعاقديةيف:  مخاطر تمويل 

 خماطر عدم االلتزام بتطبيق اإلجراءات الشرعية حبيث يقع اخلطأ أو التساهل يف :  مخاطر تشغيل
 . الشروط من قبل العاملني أو إدارة التوثيق الشرعي ، وحنوها

 ساسية اليت يتحملها املؤجرسواء التشغيلية اليت يتحملها املستأجر أو األ:  مخاطر الصيانة. 

اليت حدد تنفيذها يف آجل الحق ، وكذا د ختتفي خماطر اإلجارة يف اإلجارة املضافة ، وهي ــــوق
االجارات املرتادفة املضــافة للمستقبل ، لعـــدد من املســـتأجرين ، وبأوقات خمتلفة ، وكذا توارد عقود اإلجارة 
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ملدد حمددة دون حتديد زمن معني لشخص واحد ، وهي املسماة املهايأة لعدد من املستأجرين لعني واحدة و 
 . Time Sharing   الزمانية 


 : مخاطر سوق 


) اإلجارة املنتهية بالتمليك يتعرض املؤجر ملخاطر السوق على القيمة الدفرتية للموجود املؤجر  يف  

 .(1)د اإلجارةحالة إخالل املستأجر بالتزاماته املنصوص عليها ىف عق يف( كضمان 

 .ويف كل ما سبق قد يقع  خطر عدم االلتزام الصحيح يف تطبيق املعاملة 

الربا  حترمي: وجتدر اإلشارة إىل أن هناك نوعني من الضوابط يف الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق باملخاطر 
زم حتمل احلد األدىن من وربح ما مل يضمن من جهة ، وحترمي القمار وامليسر من جهة أخرى ، فتحرمي الربا يستل

وال يتحقق النمو واالزدهار إال هبا ، أما حترمي القمار املخاطر اليت ال ميكن أن ينفك عنها النشاط االقتصادي 
 .وامليسر فهو منع للمخاطر الضارة بالنشاط االقتصادي

امللكية ، أما يتعلق ب والفرق بني هذين النوعني يرتكز حول امللكية ، فالضمان الذي اشرتطه النيب 
امليسر فهو حتمل خماطر مستقلة عن امللكية ، وهذا الفرق مع كونه يالئم األحكام الشرعية ، فهو يالئم احلوافز 
واآلثار االقتصادية كذلك ، فاملخاطر املقرتنة بامللكية حتفز على حفظ املال وتنميته ، وبذلك تصبح كراهة 

بل فإن اشرتاط ثبوت امللكية ألجل احلصول على الربح يوجه روح املغامرة املخاطر سبباً يف بناء الثروة ، ويف املقا
حنو النشاط اإلجيا ي وحتقيق القيمة املضافة ، فامللكية متثل حمور اتزان بني امليل للمغامرة وبني كراهة اخلطر ، 

 .قتصادي معاً وتوجه كالً منهما حنو بناء الثروة والقيمة املضافة ، وهو ما حيقق النمو واالستقرار اال

وهذا يبني الوظيفة االقتصادية للملكية يف حتقيق التوازن بني امليول املتعلقة باملخاطر ضمن دائرة النشاط 
خماطر أخالقية رمبا جتعل الوضع  إىلويعرتف االقتصاديون بأن حماولة فصل املخاطر عن امللكية تؤدي  .الرحبي 

الل احلوافز ، كما أن السماح باحلصول على الربح قبل ثبوت أسوأ مما كان عليه بسبب تنافر املصاحل واخت
امللكية املستلزمة للضمان يؤدي إىل غلبة اجملازفات الضارة على النشاط االقتصادي ، كما هو حاصل بأوضح 

 .صورة يف املشتقات

                                                 

مية من خالل معيار بازل مي وعالقتها مبعيار كفاية رأس املال للمصارف اإلسالكتاب خماطر صيغ التمويل اإلسال(  ( 1
والتحوط وإدارة املخاطر يف املؤسسات املالية اإلسالمية ومعيار  . بتصرفاته 11ى عمر  مبارك ابو حميميد موس( 11)

والتحوط . ية اإلسالمية ، بتصرفات هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املال 116اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك 
التحوط ىف التمويل : وللتوسع انظر   6بدر الدين قرشي مصطفى . وإدارة املخاطر ىف املؤسسات املالية اإلسالمية د 

 .اململكة العربية السعودية -جدة 1241م 4007هـ  154السويلم  مي بن ابراهيمسا. اإلسالمي د
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راج وقد سبقت الشريعة اإلسالمية يف إرساء أسس العالقة بني املخاطر وامللكية من خالل قاعدة اخل
بالضمان ، كما أهنا بتحرمي الربا وامليسر تكون قد رمست احلدود العامة للمخاطر املقبولة واملمنوعة ، وميزت 
بوضوح بني املخاطر الالزمة للنمو االقتصادي وتلك املنافية له ، فالربا جتريد للملكية عن املخاطر ، وامليسر 

احلال ، ولذلك مل يكن غريبًا أن يكون الربا وامليسر مها  جتريد للمخاطر عن امللكية ، ومها متالزمان بطبيعة
 .أصول املبادالت احملرمة

خطر : اخلطر خطران : " اهلل يف قوله  هليهما ابن تيمية رمحعان من املخاطر مها اللذان أشار إوهذان النو 
ا البد منه للتجارة ، ويتوكل على اهلل يف ذلك ، فهذيقصد أن يبيعها بربحالتجارة ، وهو أن يشرتي السلعة 

كل أامليسر الذي يتضمن : وإن كان قد خيسر أحيانًا ، فالتجارة  ال تكون إال كذلك ، واخلطر الثاين .... 
 .(1)وال الناس بالباطل ، فهذا الذي حرمه اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلممأ

 : إدارة المخاطر في المؤسسات المالية اإلسالمية 
فية إىل وضع تأكيد هام على كفاءة إدارة املخاطر يف املؤسسة املالية اإلسالمية ، حتتاج السلطات اإلشرا

مبا يف ذلك مراقبة أنظمتها ، وذلك عند رقابة السلطات اإلشرافية لوضع املؤسسة املالية اإلسالمية ، وبالقياس 
سالمية يف مجيع عملياهتا ، فإن مية ومبادئها على املؤسسة املالية اإلسالإىل التأثري الشامل ألحكام الشريعة اإلٍ 

إخفاق املؤسسة املالية اإلسالمية يف التعرف على عدم االلتزام بأحكام الشريعة ومراقبة ومتابعة ذلك بكفاءة  
كافية والذي حيتمل أن يسري على مجيع عملياهتا يعترب مبثابة تعريض املؤسسة املالية اإلسالمية خلسارة حتمية 

 (2) .طر مسعة وإعسار حمتملللدخل باإلضافة إىل خما

 :  إجراءات إدارة المخاطر

خمتلف فئات املخاطر ، واليت جيب أن تتطابق مع ممارسات  دارةإإجراءات إدارة املخاطر يف أنظمة 
املؤسسات املالية اإلسالمية ومدى قابليتها ، وقابلية أصحاب حسابات االستثمار لديها حتمل املخاطر ، 

افية تقييم طبيعة فئات املخاطر املختلفة اليت تتعرض هلا املؤسسة املالية اإلسالمية يف وجيب على السلطة اإلشر 
مة ونوعية نظم إدارة مالء تركيز تلك املخاطر ، وتقييم الوضعيات املختلفة للتمويل واالستثمار ، وكذلك

ويتيح ذلك للسلطة اإلشرافية سواء أكانت نوعية أم كمية ،  (3)املخاطر اليت تتبعها املؤسسات املالية اإلسالمية
ضبط طريقتها مبا يتناسب مع كل مؤسسة مالية إسالمية على حدة ، ومطالبة املؤسسة املالية اإلسالمية حتسني 
                                                 

 ( 32)سامي بن إبراهيم السويلم . د -ي التحوط يف التمويل اإلسالم(  ( 1
اليت تقتصر ( عدا املؤسسات التأمينية)املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات  -جملس اخلدمات املالية اإلسالمية (  ( 2

 .م4005ديسمرب  -14على تقدمي خدمات مالية إسالمية 
، والذي يشرح دور السلطة اإلشرافية حول فئات ( 1)امللحق  (1)اإليضاح رقم  -جملس اخلدمات املالية اإلسالمية (  ( 3

 .املخاطر املختلفة
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اإلجراءات اليت تتبعها يف إدارة املخاطر إذا كانت هناك أي عيوب فيها ، كما جيب أن يشمل تقييم كفاية 
 .ة ، وأنظمتها الداخلية لتحديد اقتصادها وحاجة رأس ماهلا النظاميرأس املال للمؤسسة املالية اإلسالمي

وجتدر اإلشارة إىل أن حتديد متطلبات كفاية رأس املال للمؤسسة املالية اإلسالمية حسب ترتيب املقياس 
ه يف معيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية خيتلف فنيًا يف بعض األمور عن نظري 

يف املؤسسات التقليدية ، ومع ذلك فإن عملية التقييم من حيث املبدأ تشبه اإلجراءات لدى املؤسسة التقليدية 
 : إال أن االهتمام يكون يف القضايا مثل 

 .االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية  -1

 .خماطر املوجودات العقارية -4

 .املؤسسات التقليديةمظاهر معينة من خماطر التشغيل ال تنطبق على  -6

 : ضوابط إدارة المؤسسات المالية اإلسالمية 

تتناول املبادئ اإلرشادية جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية حول ضوابط إدارة املؤسسات النواحي املالئمة 
 .بضوابط إدارة املؤسسات من منظور مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية 

 : دارة املؤسسات يف مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية ما يلي وتشمل العناصر العامة لضوابط إ

 .االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها -1

دور اهليئة الشرعية يف ضوابط اإلدارة ، ودور مدققي احلسابات من حيث االستقاللية ، ومسؤوليتهم جتاه  -4
 .د على أطراف ثالثةالغري ، وإىل أي مدى تستطيع السلطة اإلشرافية االعتما

املراقبة واإلجراءات الرقابية يف مؤسسات اخلدمات املالية : حقوق أصحاب حسابات االستثمار  -6
 .حلماية حقوق أصحاب حسابات االستثمار( مثل جلنة ضوابط إدارة املؤسسات ) اإلسالمية 

 .الشفافية يف إعداد التقارير املالية فيما يتعلق حبسابات االستثمار- 2

لضوابط إدارة املؤسسات يسري بشكل جيد على كل مؤسسة أو كل دولة ، " منوذج واحد "  يوجد ال
وحتتاج السلطة اإلشرافية إىل مراجعة اإلجراءات الرقابية ونوعية ضوابط اإلدارة الداخلية اليت مت وضعها مبا 

 :  اآليتاملراقبة يف املؤسسة املالية اإلسالمية يتضمن  خيضمن أن يكون منا 

 .أن يكون متناسقاً مع اإلطار العام -أ 

 .أن يكون متناسباً مع حجم ، ودرجة تعقيد وطبيعة العمل -ب
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وال هتدف الرقابة اإلشرافية بأي شكل من األشكال إىل أداء دور جملس إدارة املؤسسة املالية اإلسالمية 
ملدققني الشرعيني ، أو دور اهليئة الشرعية ، وإدارهتا العليا ،  أو دور مدققي حساباهتا الداخليني واخلارجيني أو ا

ويتوىل جملس اإلدارة أو اإلدارة العليا املسؤولية النهائية لفهم الواجبات االستئمانية املتعلقة مبختلف أصحاب 
املصاحل ، واملخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسات املالية اإلسالمية ، وحتتاج السلطات اإلشرافية أن تطمئن أن 

املالية اإلسالمية قادرة على إثبات أن لديها ضوابط كافية إلدارة املؤسسات ، ولكي تتمكن من  املؤسسات
ويوزع ذلك يتوقع من السلطات اإلشرافية أن توفر إرشادات واسعة وعامة تشمل اختبارات املطابقة واملالئمة 

مثل ) ضوابط إدارة املؤسسة على  جملس اإلدارة للمسؤوليات على خمتلف أعضاء اإلدارة واألعضاء املشرفني
، واهلدف من هذا هو التأكيد أن اإلجراء يتم وفقًا ملبادئ ( جلنة التدقيق والتدقيق الداخلي ، واهليئة الشرعية 

سليمة واحرتازية باإلضافة إىل املبادئ الشرعية ، واختاذ تدابري للتأكد من وجود خطوط مسؤولية واضحة 
روريًا لكي تتأكد السلطة اإلشرافية من أن إدارة املؤسسة املالية اإلسالمية جيد ، ويعترب هذا ض ة بشكلوحمدد

 .فعالة وحريصة

وعند إدارة استثمارات أصحاب حسابات االستثمار ، جيب على مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية 
وى الكفاءة اخلارجية أن لديها مست لسلطة اإلشرافية ولألطراف الثالثةبوصفها املضارب أن تبني بوضوح ل

ذا إىل التأكد من لسياسات وإجراءات كافية ، ويهدف همانية ومن وضعها الضرورية للوفاء بواجباهتا االستئ
محاية موجودات أصحاب حسابات االستثمار ، وأن مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية بوصفها مضاربًا قد 

 . (1)عملت ضمن األهداف املتفق عليها مع أصحاب حسابات االستثمار

وقد وضع جملس اخلدمات املالية اإلسالمية عدة مبادئ إرشادية إلدارة املخاطر حتدد التطبيق العملي 
إلدارة املخاطر اليت تواجه األهداف التجارية اليت ميكن أن تضعها املؤسسات املالية اإلسالمية لنفسها ، ولقد 

وإدارة املخاطر املعتمدة حاليا واليت أصدرهتا متت صياغة املبادئ املنصوص عليها حبيث تكون مكملة ملبادئ 
وحتتوي هذه املبادئ اإلرشادية  ،ة ، بوضع املعايري رى خمتصيف ، وهيئات دولية أخجلنة بازل لإلشراف املصر 

على إرشادات حمددة لكل فئة من فئات املخاطر ، مت استنتاجها من واقع مناقشة املمارسات املتبعة ىف صناعة 
 .ة اخلدمات املالي

 :وأهم هذه المبادئ 
 :  المبدأ العام

االلتزام بإتباع إجراءات شاملة إلدارة املخاطر وإعداد التقارير عنها من قبل جملس اإلدارة واإلدارة العليا ، 
 .واالحتفاظ برأس مال كاف للوقاية من هذه املخاطر 

                                                 

املبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة املؤسسات اليت تقتصر على تقدمي خدمات مالية  -جملس اخلدمات املالية اإلسالمية (  ( 1
 .م4003ديسمرب  -مية إسالمية عدا مؤسسات التأمني اإلسالمية ، والتكافل وصناديق االستثمار اإلسال
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 :  مخاطر التمويل -1

 ت إسالمية مبا يتطابق مع الشريعة اإلسالمية اعتماد سياسة إسرتاتيجية للتمويل باستخدام أدوا . 

  إجراء دراسة احلرص الواجب فيما يتعلق باألطراف ذوي العالقة . 

  اعتماد الطرق املالئم لقياس املخاطر الناشئة من أدوات التمويل 

  اعتماد أساليب تتفق مع الشريعة للتخفيف من خماطر التمويل الناشئة من كل أداه 

 :مار في رؤوس األموال مخاطر االستث -2
  اعتماد اسرتاتيجيات مالئمة وإجراءات إلدارة املخاطر واإلبالغ عنها. 

  التأكد من أن طرق التقومي مناسبة ومتناسقة ، وتقييم اآلثار احملتملة هلذه الطرق على أساليب
 .حساب وتوزيع األرباح 

 سرتاتيجيات التخارج من استثماراهتا يف رؤوس األموالوضع ا 

 :مخاطر السوق  -3
 خصوصاً اليت ليس لديها )وجود إطار مالئم إلدارة خماطر السوق كل ما يف حوزهتا من موجودات

 (.سوق فوري أو أسعارها شديدة التقلبات يف السوق 
 : مخاطر السيولة  -4

   وجود إطار مالئم إلدارة السيولة مع األخذ بشكل مفصل وباإلمجال حجم تعرض كل فئة من
 .ارية ، وحسابات االستثمار املطلقة ، وحسابات االستثمارات املقيدة للمخاطراحلسابات اجل

  االلتزام بتحمل خماطر السيولة مبا يتناسب مع قدرهتا على االستعانة الكافية بأدوات متوافقة مع
 .الشريعة اإلسالمية للتخفيف من املخاطر

 : مخاطر معدل العائد  -5
 ر واإلبالغ عنها لتقدمي اآلثار احملتملة لعوامل السوق اليت تؤثر وضع إجراءات شاملة إلدارة املخاط

 . على العوائد على املوجودات مقارنة مبعدالت العوائد املتوقعة ألصحاب العوائد

 اعتماد إطار مالئم إلدارة املخاطر التجارية املنقولة. 
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 : مخاطر التشغيل  - 6
  مستشار شرعي لضمان االلتزام / ى شرعية اعتماد أنظمة وضوابط كافية مبا يف ذلك هيئة فتو

 .بالشريعة

 اعتماد آليات مناسبة حلميا  مصاحل مجيع مقدمي األموال 
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 المبحث الثاني 
 التحـــــــــــوط

 : تعريف التحوط 
هو حتييد املخاطر وتقليصها ونقلها وإدارهتا ، أو هو محاية رأس املال باستخدام الوسائل املتاحة للوقاية 

ارة أو النقصان أو التلف ، وهي أعم من ضمان رأس املال املستثمر من حيث إن الضمان هو االلتزام من اخلس
من جهة معينة بتحمل ما يلحق برأس املال من خسارة أو تلف أو نقصان ، أما احلماية فهي وقاية رأس املال 

ني من حيث إن التحوط هو وهناك من يفرق بني التحوط والتأم. (1)فتشمل الضمان املباشر وغري املباشر
تقليص اخلسارة من خالل التنازل عن إمكانية الربح ، أما التأمني فهو دفع مثن لتجنب اخلسارة مع االحتفاظ 

 .(2)بإمكانية الربح ، فالتحوط هبذا املعين هو جتنب املخاطر قدر اإلمكان

 :  مشــــــروعيته
ا يتفق مع مقاصد الشريعة يف حفظ املال وحسن التحوط مبعىن حتييد املخاطر وجتنبها مم نال ريب أ

 صإذا خال التحوط من احملاذير الشرعية ، واقتصر على تقليال أو اإلسراف و استثماره وإدارته بعيدًا عن اإلمه
 .أو توزيع املخاطر حسب نوع العقد مشاركة أو مضاربة وما إليهما من أدوات االستثمار

 :  أدوات التحوط
لعاملية والبنوك التقليدية منذ زمن بأساليب أو أدوات متعددة للتحوط ، وهي لقد عنيت األسواق ا

هتا ، ونسبة األمان فيها ، فقد تكون أدوات حتوط طبيعية ختضع للدراسات والتخطيط ءتتفاوت من حيث كفا
مية ، سالاإلٍ  والعناية باجلوانب الفنية ، وهذه يشرتك فيها من حيث اجلملة البنوك التقليدية واملؤسسات املالية

وأخرى أدوات حتوط غري مأمونة العواقب ذات صفات حادة ، فرغم أهنا حتقق نسبة عالية من التحوط لكنها 
ون سببًا يف انتكاسات مالية تؤثر سلباً على البنوك دى البعيد أو حىت القريب ، قد تكيف الوقت ذاته وعلى امل

 .والسوق املالية العاملية

 : دوات املالية التقليدية وفيما يلي عرض هلذه األ
سلوب املواءمة بني األصول ميكن استخدام أ ( :التحوط الطبيعي ) مواءمة األصول والخصوم : أواًل 
طريقة ملعاجلة املخاطر اليت تواجهها املؤسسة ، وميكن عن طريق ذلك معاجلة خماطر أسعار باعتبارها واخلصوم 

 .صفة خاصة معاجلة خماطر الصرف األجنيب وخماطر سعر الفائدةالسلع ، وأسعار األسهم ، ولكنها تستخدم ب

                                                 

 .هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية( 4)محاية رأس املال واالستثمار ، فقرة ( 25)املعيار الشرعي رقم (  ( 1
التحوط وإدارة املخاطر يف املؤسسات املالية  و( 12)سامي بن إبراهيم السويلم . د -التحوط يف التمويل اإلسالمي (  ( 2

 .بدر الدين قرشي مصطفي . د -المية اإلس
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ىل التوريق كـأحد االبتكارات املالية إصبح اللجوء أ: التوريق واستخدامه للتحوط وإدارة املخاطر :  ثانياً 
مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية حبشد جمموعة من  ةاليت تعمل على سد فجوة التمويل ، وهو أدا

ملتجانسة واملضمونة كأصول ، ووضعها ىف صورة دين واحد معزز ائتمانيًا مث عرضه على اجلمهور من الديون ا
كل أوراق  مالية تقلياًل للمخاطر ، وضمانًا للتدفق املستمر للسيولة مؤسسة متخصصة لالكتتاب ىف شخالل 

يما السندات ونية متنوعة والسأو هو حتويل القروض من كوهنا قروضًا مباشرة إيل أوراق مدي، النقدية للبنك 
إىل مقرضني ( وهو البنك) من املقرض األساسي  ويل ديون الشركات أو اهليئات املقرتضةويعين ذلك أنه يتم حت

وتقوم تكنولوجيا التوريق أساساً على اإليداعات املستمرة يف هيكلة املوجودات ( مشرتو األوراق املالية ) آخرين 
قييم أدائها من جهة ، والتمويل الالحق من جهة أخرى ، هبدف حتقيق الدخل ، وتبويبها مبا يساعد على ت

 .واستبعاد خماطر اإلفالس

سرتاتيجية أساسية للتحوط ضد املخاطر ، خاصة خماطر السيولة وخماطر باعتباره اويستخدم التوريق 
 .اإلفالس 

التوريق أداة تساعد على الشفافية ، وحتسني بنية املعلومات يف السوق ، ألنه يتطلب العديد من و 
اإلجراءات ، ودخول العديد من املؤسسات يف عملية اإلقراض ، مما يوفر املزيد من املعلومات يف السوق 

 .إلجناح التمويل

العقود اليت تشتق قيمتها : خاطر ، أو هي وهي عقود معاوضة هتدف لتبادل امل: املشتقات املالية  :ثالثًا 
والعقود اليت تكون موضوع العقد تتنوع ما بني ( أي األصول اليت متثل موضوع العقد) من قيمة األصول املعنية 

 :وهي صور أو أنواع عديدة أمهها ......  (1)األسهم والسندات والسلع والعمالت األجنبية 

  :المستقبليات 
ية أي ذات مواصفات موحدة وثابتة حبيث يسهل تداوهلا ىف السوق املالية والعقود وهي عقود آجلة منط

 (2) اآلجلة بدورها تتضمن االتفاق على تسليم سلعة مبواصفات حمددة ىف تاريخ مستقبلي

بأهنا عقد ملزم قانونًا ، يتم إجراؤه يف قاعدة التداول لبورصة املستقبليات لبيع أو شراء : وعرفت أيضًا 
عه ، مع ذكر تاريخ و ، أو أداة مالية يف زمن الحق يف املستقبل ، ويتم تنميطه تبعًا لكمية ونوعية موض سلعة

 .(3)ومكان التسليم ، أما الثمن فهو العنصر املتغري الوحيد فيه ، فيتم معرفته يف قاعة التداول

                                                 

 (.661)وز بن علي بلعز  د -ملخاطر يف املعامالت املالية اسرتاتيجيات إدارة ا(  ( 1
 (.64)سامي السويلم . د -التحوط يف التمويل اإلسالمي (  ( 2
بة واملراجعة للمؤسسات ، هيئة احملاس(413)صفحة ( 5)بيوع السلع يف األسواق املنظمة ( 40)املعيار الشرعي رقم (  ( 3

 .البحرين -املالية اإلسالمية 
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 :  االختيارات

كأسهم أو السلع أو ) يع شيء معني لشراء أو ب -وليس االلتزام  -وهي عقد يتم مبوجبه منح احلق 
بثمن حمدد ملدة حمدودة ، وال التزام واقعيًا فيه إال على بائع هذا ( العمالت أو السلع أو املؤشرات أو الديون 

سعر ي أصاًل معينًا كاألسهم وغريها بالعقد الذي يعطي حلامله احلق يف أن يبيع أو يشرت : أو هي . (1)احلق
) وذلك مقابل مبلغ معني يدفعه حمرر العقد ( أو خالل فرتة حمدودة ) تاريخ معني يسمى سعر التنفيذ ويف 

 .إىل املشرتي تسمى عالوة حق اإلصدار ، أو تسمى بعالوة الصفقة الشرطية( البائع 

 :  العقد اآلجل

لة قتضاه طرفان أحدمها بائع واآلخر مشرتي لبيع أو شراء أداة مالية أو عمالعقد اآلجل عقد يلتزم مب
أجنبية أو سلعة يف تاريخ حمدد مستقباًل بسعر متفق عليه ، فهي بذلك عقود ذات طرفني حيتمل حصول أي 

هي اتفاق على شراء أو بيع  أومنهما على مكاسب أو خسائر نتيجة التغريات يف املركز املرتبط بالعقود ، 
  .(2)ة بسيطةأصل يف وقت مستقبلي معني مقابل سعر معني وتعترب العقود اآلجلة مشتق

 : المبادالت المؤقتة

وهي اتفاقات بني طرفني على تبادل مؤقت لقدر معني من األصول املالية أو العينية أو معدالت الفوائد ، 
وقد يقع بيع السلع باألجل إىل من اشرتيت منه نفسه أو لغريه دون أن تتضمن العملية تباداًل فعليًا للسلع ، 

 .(3)قابل يعطي صاحبه احلق يف التنفيذ أو عدمهوقد يكون فيها حق اختياره مب

اهلدف من هذه العقود هو نقل املخاطر من طرف آلخر ففي حالة التعاقد املستقبلي على أن  ويالحظ
سعر الصرف السائد حني التعاقد ملدة العقد ، حبيث إذا ليورو ، فإن هدف العقد هو تثبيت مبادلة الدوالر با

تني بغض النظر عن سعر الصرف السائد حينذاك ، سواء ارتفع أم اخنفض دل العملل األجل حيق للطرفني تباح
عن السعر السائد وقت التعاقد ، وكذلك احلال يف االختيارات ، حيث حيق للطرف املالك للخيار شراء العملة 

 .أو السهم بالسعر احملدد وقت التعاقد ، بغض النظر عن السعر السائد حني حلول األجل

يف % 11)ن املقصود من هذه العقود هو نقل املخاطر من طرف آلخر ، فإن الغالب األعم ونظرًا أل
بدفع الفرق بني السعر السائد آنذاك ( أو قبل ذلك ) هو أن يتم تسوية العقد حني حيل األجل ( املستقبليات 

األصول اليت بين عليها  نقل مللكية نوالسعر املثبت يف العقد ، فالعقد ينتهي بالتسوية على فروق األسعار دو 
التعاقد ، وهلذا مسيت هذه العقود باملشتقات ، أي أهنا مشتقة من األصول املرتبطة هبا لكنها ال يراد منها نقل 
                                                 

 (.6)إبراهيم أمحد أنور. د -عقود اخليارات وإدارة املخاطر يف أسواق السلع و املرجع السابق (  ( 1
 (.661)بلعزوز بن علي . د -اسرتاتيجيات إدارة املخاطر يف املعامالت املالية (  ( 2
 (.417)صفحة ( 5/6) فقرة( 40)رقم  ياملعيار الشرع(  ( 3
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، وواقع األمر أن اجملازفة هي الغالبة على املشتقات ، حيث تبلغ  (1)ملكيتها وإمنا التسوية على فروق أسعارها
من إمجايل العقود ، بينما % 17اجملازفة وفق اإلحصائيات الرمسية أكثر من  نسبة العقود املستخدمة بغرض

  .فاملشتقات أدوات للمجازفة والرهان أكثر منها أدوات للتحوط % 6تقتصر أغراض التحوط على أقل من 

 :  حكم المشتقات

بادالت ، تشرتك فيما هذه املشتقات وما يندرج حتتها من عقود املستقبليات واالختيارات واملقابالت أو امل
بينها يف عناصر التحرمي يف أحكام الفقه اإلسالمي ، فهي إما تشتمل على الغرر واجلهالة أو بيع ما ال ميلك أو 
عدم حتقق التقابض ، وقد صدر قرار جممع الفقه الدويل يف حرمة االختيارات معلاًل بأن املعقود عليه ليس مااًل 

كما جاء يف مستند املعيار الشرعي . (2)عقد غري جائز شرعاً  هاالعتياض عنه فإنماليًا جيوز  قاوال منفعة وال ح
قق على منع التعامل اآلجل بالعمالت لعدم حت للمؤسسات املالية اإلسالمية النصهليئة احملاسبة واملراجعة 

، دون إجياب وقبولبيع يف املستقبل د املستقبليات باعتبارها مواعدة ملزمة تنقلب إىل عقد و قالتقابض ، ومنع ع
ومنع بيوع االختيارات باعتبار أن املعقود عليه منها ليس مااًل مما جيوز االعتياض عنه شرعًا ، كما منع عقود 

 .(3)املؤقتة ألهنا ليس فيها تبادل فعلي ، وأهنا ال ختلو من أخذ الفوائد أو العينة وتأجيل البدلني املبادالت

                                                 

 .وما بعدها( 41)سامي السويلم . د -التحوط يف التمويل اإلسالمي (  ( 1
من ذي القعدة  14-7الدورة السابعة املنعقدة يف جدة يف اململكة العربية السعودية من ( 1/7) )36)قرار رقم (  ( 2

 .م1114مايو  12-1هـ الذي يوافقه 1214
 (.410)بيوع السلع يف األسواق املنظمة ، املستندات الشرعية ( 45)املعيار الشرعي رقم (  ( 3
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 الضوابط اإلرشادية العامة
 في المؤسسات المالية اإلسالمية للتحوط

صدر جملس اخلدمات املالية اإلسالمية موجهًا إرشاديًا إلدارة املخاطر املصرفية ، وهي مكملة ملوجهات أ
اليت خلت من املوجهات اليت تتناسب والصريفة اإلسالمية ، وإن كانت يف عمومها مهمة ( 11)جلنة بازل 

 : أهم تطبيقات أساليب التحوط ، وفيما يلي ايضا  للمؤسسات اإلسالمية

 : ، وميكن إتباع اآليت إلدارة التمويل وتشمل  التحوط من مخاطر التمويل  -1

 .دراسة اجلدوى والتوثق من العمالء ، وأخذ الضمان الكايف*  

: اإلستصناع غري ملزم وتشمل / حتديد سياسات واقعية عندما يكون الوعد بالشراء يف املراحبة * 
اقبة حجم املخاطر خالل فرتة تسليم املورد أو املقاول املوجودات للمصرف ، وحتديد متابعة ومر 

ميكن إبرام  الما إذا كان املورد أو املقاول سوف يتحمل املخاطر اليت تتعرض هلا املوجودات ، ومث
عقد شراء مع املورد على أساس البيع مع خيار شرط اإلعادة ، واستخدام وكاالت حتصيل 

 .الديون

 : وميكن إتباع إجراءات سليمة وشاملة إلدارة خماطر السوق وتشمل :  التحوط من مخاطر السوق- 4

 .عمل إطار مالئم للتسعري والتقييم واالعرتاف احملاسيب بالدخل*  

 .بناء نظم معلومات إدارية قوية للتحكم يف التعرض ملخاطر السوق ومراقبتها وإعداد تقارير عنها* 

 : ميكن إعداد وتنفيذ سياسات إلدارة السيولة وتشمل اآليت :  طر السيولةالتحوط من مخا  -6

 .من جملس اإلدارة العليا ةوضع اسرتاتيجية إلدارة السيولة تشمل رقابة فعال*  

 .إعداد وتطبيق إجراءات سليمة لقياس السيولة ومراقبتها*  

 .ر عنها بصورة دوريةبناء نظم راقية ملراقبة التعرض ملخاطر السيولة وإعداد تقاري* 

تنويع مصادر األموال واحلصول على احتياطيات من التمويل اخلارجي وعمل ترتيبات مع * 
 .املؤسسات

سهلة التسييل يف السوق  الرتكيز على املوجودات املتداولة والسائلة واالحتفاظ بأوراق مالية *
 .الثانوية

 : وذلك مبا يأيت : التحوط من مخاطر معدل العائد  -4

 .تطوير أدوات جديد تتوافق مع الشريعة* 
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 .طرح صكوك مطابقة للشريعة* 

 .تنويع نسب معدالت األرباح وفقاً لتوقعات وظروف السوق* 

 : وذلك عن طريق: التحوط من مخاطر انخفاض االستثمار في رؤوس األموال  -5
 . وضع سياسات وإجراءات كافية إلدارة املخاطر االستثمارية* 

 .لى رؤوس أموال كافية لتمويل األنشطة االستثمارية املختلفةاحلصول ع* 

 .وضع اسرتاتيجيات التخارج من استثمارات رؤوس األموال اليت ال حتقق العائد اجملزي* 

 :  ميكن إتباع األساليب اآلتية: التحوط من مخاطر التشغيل  -6
 .شامل وسليم لتطوير وتنفيذ بنية إحرتازية عامإعداد إطار * 

 .ناء وتفعيل نظم ضبط الرقابة الداخليةب* 

 : التحوط من المخاطر التجارية المنقولة  -7
 .وضع سياسة وإطار إلدارة توقعات املسامهني وأصحاب حسابات االستثمار* 

 .حتديد مستوى مناسب ألرصدة احتياطي معدل األرباح* 

 .حتديد مستوى مناسب ألرصدة احتياطي خمصص االستثمار* 

  :وذلك بطريق : من مخاطر عدم االلتزام بالشريعة التحوط  -8
 .وضع أنظمة وضوابط كافية مبا يف ذلك هيئة رقابة شرعية لضمان االلتزام بالشريعة*

 .شريعة مبا يف ذلك صياغة العقد واهنائهالالتأكد من أن وثائق العقود تتسق مع * 

بة الشرعية كجزء من مهام املراجعة املراجعة الدورية لألعمال واألنشطة للمؤسسة بواسطة الرقا* 
 .الداخلية

 : وذلك مبا يأيت : ية نماالتحوط من المخاطر االستئ -9

وضع أسس لتحديد املوجودات واإليرادات واملصروفات وتوزيع األرباح وإعداد تقارير عنها بطريقة * 
 .متسقة مع املسؤوليات االستئمانية

عوائد االستثمار واختاذ اخلطوات املناسبة للقيام بتلك حتديد أنشطة االستثمار اليت تساهم يف * 
 .األنشطة وفق واجباهتا االستئمانية وواجبات عقوده اخلاصة بالوكالة

 .أن يتم بشكل مناسب توزيع املوجودات واألرباح بني محلة األسهم وأصحاب حسابات االستثمار* 
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 : ة المخاطر التحديات التي تواجه المؤسسات المالية اإلسالمية في إدار 
ذكرنا عددًا من التحديات واملخاطر اليت تواجه املؤسسات املالية التقليدية ، وتشرتك املؤسسات املالية 
اإٍلسالمية يف الكثري منها ، إال أن هناك خماطر وحتديات تواجه املؤسسات املالية اإلسالمية بصورة خاصة ترجع 

ه ومن حيث واقعه العملي امليداين ، ؤ سالمي من حيث أداطبيعة ومنهج العمل املصريف اإل إىليف عمومها 
 : وأهم هذه التحديات 

 .أن اجلانب األكرب من بنود األصول ذمم املراحبات واجلانب األكرب من االلتزامات ودائع قصرية األجل  -1

ر الصكوك ودائع املؤسسات اإلسالمية تتعرض ملنافسة شديدة من قبل صناديق االستثمار اجلماعية وإصدا -4
 .السيادية وصكوك القطاع اخلاص ، األمر الذي سريفع تكلفة التمويل مما يهدد خبسائر يف معدل العائد

 .العمالة الفنية املؤهلة واملتخصصة يف إدارة املخاطرقلة  -6

 .قلة أدوات التحوط اإلسالمي لدرء املخاطر اليت تتناسب ومبادئ الشريعة -2

 .املؤسسات املالية اإلسالميةضعف السوق الثانوية بني  -5

 .ضعف نظم الضبط والرقابة الداخلية -3

 : ولذا كان من املهم مواجهة ذلك مبا يناسب كل حتد بالوسائل اآلتية  

 .تنويع االستثمارات وأدوات التمويل املختلفة لتقليل املخاطر وزيادة األمان -1

 .دة وصناديق االستثمارجذب مدخرات وتنويع املوارد عن طريق املضاربة املقي -4

 .تفعيل إدارة املخاطر باملؤسسات وتأهيل العاملني عليها -6

توفر أدوات لتوقع املخاطر وقياسها مع توفري أدوات مناسبة للكشف املبكر عن املخاطر حال حدوثها  -2
 .وإعداد اخلطط املناسبة

سات مالية عامة مع تشجيع صناع تفعيل السوق الثانوية بتحويل املؤسسات املالية اخلاصة إىل مؤس -5
 .السوق ما بني املؤسسات اإلسالمية

 .(1)بناء وتفعيل نظم ضبط ورقابة داخلية -3

                                                 

اإلرشادي إلدارة بدر الدين قرشي مصطفى ، واملوجه  .د -لية اإلسالمية االتحوط وإدارة املخاطر يف املؤسسات امل(  ( 1
 .جملس اخلدمات املالية -املخاطر املصرفية 
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 :  أدوات التحوط لحماية رأس المال

وحتديد وسائل هامة للتحوط ، ومحاية رأس املال وقد صنفها  ضوابط بوضع( 25)هتم املعيار رقم إ 
 : شروعة ، وهي إىل أدوات مشروعة ، وأدوات غري م

أن يتحقق فيها املساواة بني الشركاء يف حتمل املخاطر واخلسائر ، كل حبسب حصته يف رأس :  األول
 .املال

أال يكون الغرض منها تضمني مدير االستثمار يف غري حال تعديه أو تقصريه أو خمالفته :  الثاني
 .الشروط

 .أمر غري مشروع ذريعة إىلون أال تكون الوسيلة بعقد غري مشروع وأال تك:  الثالث

 :  من وسائل التحوط لحماية رأس المال المشروعة

التأمني التكافلي على االستثمار حلماية رأس املال أو لتغطية خماطر التعدي أو املماطلة أو الوفاة أو   -1
ثمار أنفسهم أو مدير االست املستثمروناإلفالس ، وجيوز أن يتوىل إبرام عقد التأمني التكافلي 

 .بالوكالة عنهم

 .التأمني التكافلي على األصول املؤجرة يف الصكوك وغريها ضد خماطر التلف والصيانة األساسية- 4

 .تعهد مؤسسات التكافل لضمان الصادرات واالستثمارات- 6

تعهد طرف ثالث له مصلحة عامة مثل الدولة أو ما يف حكم املصلحة العامة كالويل والوصي - 2
ل خسارة رأس املال تربعًا من غري حق الرجوع على املدير ، ومن ذلك تعهد احلكومة واألب بتحم

للمشاريع االستثمارية ، ويشرتط لصحة هذا االلتزام أن يكون للطرف الثالث استقاللية إدارية عن 
 ثلاملدير ، وأال يكون بينه وبني املدير عالقة ملكية بصفة مباشرة أو غري مباشرة بنسبة تصل إىل الث

 .أو أكثر

خسارة رأس املال الناشئة عن تعدي املدير أو تقصريه دون ( بتحمل ) تعهد طرف ثالث بضمان - 5
 .مقابل عن الضمان مع حقه يف الرجوع عليه

تكوين احتياطيات حلماية رأس املال ، على أن تقتطع تلك االحتياطيات من حقوق املستثمرين ال   -3
 .مضارباً من حصة املدير من الربح بصفته 

 : تنويع األصول االستثمارية مبا حيقق العائد املناسب ويقلل املخاطر ، ومن ذلك - 7

األصول احلقيقية مثل العقارات والسلع وحنوها ، واألصول املالية مثل األسهم  اجلمع بني -أ 
 .والصكوك وحنوها ، أو اجلمع بني أصول مقومة بعملتني خمتلفتني



28 

 

 : ة واملشاركة ، حبيث يقسم رأس املال إىلاستخدام عقود املراحب -ب 

ية هبامش ربح يتحقق به وبأصل املال احلماية نتمائعقود مراحبة مع جهات ذات مالءة ا  * 
 .لرأس املال ، والباقي يستثمر يف عقود مشاركة

 استخدام عقود اإلجارة واملشاركة ، حبيث يقسم رأس املال إىل جزأين  -ج 

ية بأجرة يتحقق هبا وبقيمة األصل نتمائة مع جهات ذات مالءة ايف عقود إجار : األول  
 .املؤجر حلماية رأس املال ، والباقي يستثمر يف عقود مشاركة

 : استخدام عقود املراحبة وبيع العربون ، حبيث يقسم رأس املال إىل جزأين -ج 

ه وبأصل املال ية هبامش ربح يتحقق بنتمائيف عقود مراحبة مع جهات ذات مالءة ا: األول  
احلماية لرأس املال ، والباقي جيعل عربونًا يف شراء أصل ، فإذا ارتفعت قيمة األصل أمضى 
عقد الشراء مث باع األصل، وإن اخنفضت قيمة األصل مل ميض العقد ، وكانت اخلسارة 

يقة حمصورة يف ضياع مبلغ العربون ويبقى رأس املال حمميًا بعقد املراحبة، وجيب يف هذه الطر 
مراعاة الضوابط الشرعية لبيع العربون ومنها االحتفاظ مبحل العربون منذ إبرام العقد إىل 

 .التسوية ، ومنها عدم تداول العربون

 : أخذ الرهونات والضمانات يف املراحبة أو السلم أو االستصناع لتوثيق استيفاء الديون   -1

املدير اختاذ أدوات مشروعة حلماية رأس املال كما نص املعيار على أنه إذا اشرتط املستثمر على  
 .(1)فيجب عليه اختاذها ، وإذا مل يفعل فإنه يضمن رأس املال

  : ومن وسائل وطرق التحوط لحماية رأس المال أيضاً - 1
من أهم مصادر املخاطرة للمؤسسات والشركات هو عدم فإن : التحوط بطريق متاثل القوائم املالية 

  .جودات وبني املطلوبات ، أو بني اإليرادات واملصروفاتالتماثل بني املو 
وهي بذلك تنجح يف حتقيق  أ على املشاركة بصيغها املختلفة من حيث املبدواملؤسسات اإلسالمية تقوم 

التماثل بني اجلانبني ، وبذلك تنخفض املخاطر إىل احلد األدىن ، وهو ما جيعل منوذج املؤسسات اإلسالمية 
 .من النموذج التقليدي للمصارف أكثر استقراراً 

                                                 

، وانظر تفصياًل موسعًا يف ( 60/216)جممع الفقه اإلسالمي قرار رقم  معيار محاية رأس املال واالستثمارات وقرار(  ( 1
املضاربة ) التحوط خبصوص املضاربة واملشاركة والوكالة حبث الطرق املقرتحة للتحوط ضد خماطر عقود االستثمار 

 .حسني حامد حسان. د( واملشاركة والوكالة 
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 :  التحوط بطريق المضاربة مع تأخر رأس المال- 10

مجهور الفقهاء يرون اشرتاط تسليم رأس املال لصحة عقد باملضاربة ، لكن احلنابلة يرون أن املضاربة عقد 
نظري شركة على عمل وليس على مال ، ومن مث فإن تسليم رأس املال ليس شرطًا يف صحة العقد ، وهذا 

ضًا ويشاركهم يف ذلك يالوجوه القائمة على االئتمان وليس فيها رأس مال حاضر ، واليت جييزها احلنابلة أ
 .احلنفية

وبناء على ذلك ميكن للمصرف أن يربم عقد املضاربة دون تسليم رأس املال للمضارب ، على أن يقوم 
ار شركة الوجوه ، حبيث يشرتي السلع بأجل قصري العميل بإجراء الصفقات الالزمة بضمان املصرف ، على غر 

 .وإذا مت ذلك يقوم املصرف بدفع مثن الشراء للمورد مباشرة ويستلم مثن البيع . مث يبيعها للعمالء

 :  التحوط بطريق تنويع الثمن المؤجل- 11

يقة مناسبة ، من املمكن معاجلة خماطر العائد والسيولة  معًا من خالل حتديد مكونات الثمن اآلجل بطر 
فبداًل من أن يكون الثمن يف البيع اآلجل بعملة حمددة ، ميكن تنويع الثمن ليكون سلة من عدة أصول مالية ، 

، واألسهم ، وحدات  نتشمل باإلضافة للعملة املطلوبة أصواًل مقبولة شرعًا ، غري نقدية ، مثل املعاد
لة للتداول ، ويتم حتديد نسبة هذه األصول من إمجايل ، صكوك اإلجارة ، أو غريها من األصول القابالصناديق

 .الثمن الكلي مبا يضمن للممول وقاية رأمساله يف العملية

 :  التحوط بطريق المرابحة إلدارة المخاطر- 14

ليس هناك ما مينع من تطبيق املراحبة لغرض إدارة املخاطر فاملؤسسة املالية اليت متلك القدرة لتحمل 
 .ن تكون هي الوسيط بني طريف املبادلة احلقيقية مبا حيقق يف النهاية مصاحل األطراف الثالثةاملخاطر ميكن أ

مل املدين ال اكما ميكن تطبيق املراجبة بغرض تنويع مكونات الثمن اآلجل ، فإذا فرض ألي سبب أن الع
سلع حمل التمويل من يرغب بااللتزام باملكونات اليت تناسب الدائن ، فيمكن توسيط البنك حبيث يشرتي ال

الدائن بالثمن حبسب املكونات اليت تناسبه ، مث يبيع السلع للعميل باملكونات اليت تناسبه ، ويتحمل البنك 
خماطر التفاوت بني اجلهتني ، وهذا حيقق هدف التحوط من خالل النشاط احلقيقي ، كما يضمن ضبط 

 .ال يف املشتقاتاجملازفة يف هذا اإلطار وليس خارجاً عنه، كما هو احل

 :  السلم والسلم الموازي- 16

إذا رغب ببيع دين السلم بإصدار سلم جديد بضمانه هو ، لسلع بنفس ( الدائن ) يقوم رب السلم 
مواصفات السلم األول ، وهذا يسمح له بالبيع بأي سعر نظرًا لضمانه ، فهذا الضمان يربر له الربح وخيرجه 

يضمن ، وهذا الضمان نظري ما ينص عليه قانون األوراق التجارية من أن األصل ة النهي عن ربح ما مل ر من دائ
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أن بائع الورقة التجارية يضمنها حىت لو تعثر أو امتنع مصدر الورقة عن السداد فإن البائع األخري يلتزم أمام 
دأ معروف يف املشرتي األخري بالوفاء ، فمبدأ ضمان البائع وحق املشرتي يف عدم الرجوع على املصدر مب

 .القوانني التجارية ، وال يوجد ما مينع من تطبيقه على ديون السلم

دارة املخاطر على إدارة املخاطر من األمهية مبكان فتتطلب وجود مؤسسات متخصصة يف وال شك أن إ
يتطلب سبيل املثال يف املراحبة إلدارة املخاطر، أو صيغة البيع اآلجل لطرف ثالث كما أن التحوط التعاوين 

بدوره مؤسسات متفرغة هلذا الغرض ، وبالرغم من النمو الكبري يف مؤسسات التمويل واالستثمار اإلسالمية ، 
 .(1)إال أن النمو يف جمال إدارة املخاطر ال يزال ضعيفاً بشكل ملحوظ

 : الوعود المتبادلة المختلفة في محل الورود - 44
ية لعمالئها املستثمرين طريقة تقوم على إصدار وعد حقيق احلمااختذهتا بعض البنوك لتفمن الرتتيبات اليت 

يف تاريخ  يلملزم بالشراء من قبل البنك يستفيد منه املستثمر يلتزم البنك مبوجبه بشراء األصول اململوكة للعم
حمدد بثمن حمدد ، ولكنه شراء معلق على شرط هو أن يكون مثنها اجلاري يف السوق أقل من مستوى معني 

املستثمر وعدًا ملزما بالبيع  يلفتحققت احلماية للمستثمر ، ويف املقابل يقدم العم (مثاًل  100)ق عليه متف
فإنه ( 100)أنه عند حلول األجل إذا كان السعر اجلاري يف السوق يزيد عن  هللبنك معلقًا على شرط مفاد

قدم ( 100)ن السعر اجلاري يزيد عن ، فإذا حل األجل وكا( 100)يلتزم ببيع تلك األصول إىل البنك مببلغ 
 .(2)إجياباً بالبيع إىل البنك بناء على الوعد امللزم

 .اإلجارة مع الوعد بالتملك بقيمة أمسية وعائد منضبط- 15

 .االستصناع أو الشراء من طرف ثالث مث التأجري- 13

 .املشاركة مع التأجري مث التمليك التدرجيي أو املعلق- 17

 .ع ضبط املسلم فيه بالقيمة ال بالكميةعقد السلم م- 11

 .االستصناع مع تقدير الثمن بسعر التكلفة وربح معلوم- 11

محاية رأس املال بالتحوط بالعقود املركبة ، واألصل صحة مجع أكثر من عقد ما مل يرتتب على - 40
 .اجتماعهما حمظور

                                                 

ها ، وانظر خصوص الفقرة األخرية يف أمهية إجياد بعدوما ( 154)م سامي السويل. د -التحوط يف الفقه اإلسالمية   ( ( 1
موسى عمر أبو . د -" خماطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها مبعيار كفاية رأس املال " إدارة للمخاطر متخصصة 

 (.22/103)ميد يحم
 (.17)حممد على القري . د -آليات التحوط يف العمليات املالية اإلسالمية (  ( 2



31 

 

 .سعر الصرفاجلمع بني مراحبتني متقابلتني بعملتني للحماية من تذبذب -  41

 .(1)تني للحماية من تذبذب سعر الصرفبعمل( القروض املتبادلة ) ابلني اجلمع بني قرضني متق- 44

 : وأما وسائل التحوط لحماية رأس المال المحرمة شرعاً ، فأهمها  
 .اشرتاط ضمان رأس املال على املدير  -1

أي غري مقيد بالتعدي أو  -لقًا تعهد طرف ثالث ملدير االستثمار بتحمل اخلسارة تعهدًا مط- 4
 .مع حق الرجوع على املدير -التقصري 

 .التزام املدير شراء األصول املستثمرة بقيمتها األمسية أو بقيمة متفق عليها ابتداء- 6

 .التزام طرف ثالث بضمان رأس املال بأجر يأخذه مقابل الضمان ، وهو من التأمني التجاري - 2

خالل عقود التحوط التقليدية ، مثل االختيارات ، واملسقبليات ، واملبادالت محاية رأس املال من - 5
 اآلجلة

 

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
   

   

                                                 

 (.5)امللخص  - يوسف الشبيلي. د -الفقه اإلسالمي محاية رأس املال يف (  ( 1
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 مشروع قرار موضوع 
 الخطر و التحوط في المعامالت المالية

 
 :  الخطر: أوال 

ذبذب العائد املتوقع على استثمار هو احتمالية التعرض إىل خسائر غري متوقعة ، وغري خمطط هلا نتيجة ت
 .معني ، أي هو احنراف األرقام الفعلية عن األرقام املتوقعة

 : إدارة المخاطر 
إن من أخص مهام املصارف أو املؤسسات املالية العمل على حتقيق الرحبية ، والتحوط ملا قد يتحقق من 

 .خسارة 

وم هبا اإلدارة لتحد من اآلثار السلبية الناجتة عن وإدارة املخاطر هي املعنية بكافة اإلجراءات اليت تق
 .املخاطر وإبقائها يف حدودها الدنيا 

 :والمخاطر مالية وأخرى غير مالية 

  المخاطر المالية : 
الناشئة عن التغريات ىف ظروف السوق ولذلك فإن مصدرها هي  وهي املخاطر:  مخاطر السوق. أ 

السوق من مثل تقلبات أسعار العمالت األجنبية واملتعلقة  األدوات واألصول اليت يتم تداوهلا ىف
 . مبوجودات والتزامات املؤسسة 

اماهتم جتاه وهي احتمالية إخفاق عمالء املصرف املقرتضني بالوفاء بالتز :  مخاطر االئتمان -ب 
 .املصرف

ماته عندما تستحق وهي املخاطر الناشئة عن عدم قدرة املصرف على الوفاء بالتزا:  مخاطر السيولة -ج 
األداء ، من خالل توفري األموال الالزمة لذلك دون حتمل خسائر نتيجة الصعوبة يف احلصول على 

 .السيولة بتكلفة معقولة عن طريق االقرتاض ، أو عدم القدرة على تسييل األصول

 : المخاطر غير المالية * 
الفنية أو احلوادث وهي خماطر اخلسارة  رمبا تكون نتيجة األخطاء البشرية أو: مخاطر التشغيل - أ 

املباشرة ، وغري املباشرة الناجتة عن عوامل داخلية أو خارجية ، ولذلك فإن املخاطر التشغيلية ميكن 
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واملخاطر  وخماطر السمعة وخماطر التوثيق املخاطر القانونية :أن يندرج حتتها املخاطر التالية
 . وخماطر التأمني االقتصادية 

 : ارة المؤسسات المالية اإلسالمية ضوابط إد

 : وتشمل العناصر العامة لضوابط إدارة املؤسسات يف املؤسسات املالية اإلسالمية ما يلي  

 .و قيام اهليئة الشرعية بدورها كامال . االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها -1

 دد قيام املدقق اخلارجي والداخلي مبهامهم على الوجه احمل -4

 .املراقبة واإلجراءات الرقابية اخلاصة حبقوق أصحاب حسابات االستثمار: -6

 .الشفافية يف إعداد التقارير املالية فيما يتعلق حبسابات االستثمار- 2

 :وأهم املبادئ اإلرشادية احملددة حسب كل فئة من فئات املخاطر هي 

 :  المبدأ العام

ة املخاطر وإعداد التقارير عنها من قبل جملس اإلدارة واإلدارة العليا ، االلتزام بإتباع إجراءات شاملة إلدار 
 .واالحتفاظ برأس مال كاف للوقاية من هذه املخاطر 

 :  مخاطر التمويل -1

  اعتماد سياسة إسرتاتيجية للتمويل باستخدام أدوات إسالمية مبا يتطابق مع الشريعة اإلسالمية . 

 خاطر الناشئة عن كل أداة من أدوات التمويل اعتماد الطرق املالئم لقياس امل 

 :مخاطر االستثمار في رؤوس األموال  -2
  اعتماد اسرتاتيجيات مالئمة وإجراءات إلدارة املخاطر واإلبالغ عنها. 

  التأكد من أن طرق التقومي مناسبة ومتناسقة ، وتقييم اآلثار احملتملة هلذه الطرق على أساليب
 .حساب وتوزيع األرباح 

 وضع اسرتاتيجيات التخارج من استثماراهتا يف رؤوس األموال 

 :مخاطر السوق  -3
 وجود إطار مالئم إلدارة خماطر السوق كل ما يف حوزهتا من موجودات 
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 : مخاطر السيولة  - 4
   وجود إطار مالئم إلدارة السيولة مع األخذ بشكل مفصل وباإلمجال حجم تعرض كل فئة من

 .حسابات االستثمار املطلقة ، وحسابات االستثمارات املقيدة للمخاطراحلسابات اجلارية ، و 
  االلتزام بتحمل خماطر السيولة مبا يتناسب مع قدرهتا على االستعانة الكافية بأدوات متوافقة مع

 .الشريعة اإلسالمية للتخفيف من املخاطر
 : مخاطر معدل العائد  -5

 غ عنها لتقدمي اآلثار احملتملة لعوامل السوق اليت تؤثر وضع إجراءات شاملة إلدارة املخاطر واإلبال
 . على العوائد على املوجودات مقارنة مبعدالت العوائد املتوقعة ألصحاب العوائد

 اعتماد إطار مالئم إلدارة املخاطر التجارية املنقولة. 

 : مخاطر التشغيل  -6
 ان االلتزام بالشريعةاعتماد أنظمة وضوابط كافية مبا يف ذلك هيئة فتوى شرعية لضم. 

 اعتماد آليات مناسبة حلماية  مصاحل مجيع مقدمي األموال 

 :التحوط : ثانيا 
حتييد املخاطر وتقليصها ونقلها وإدارهتا ، أو هو محاية رأس املال باستخدام الوسائل املتاحة للوقاية  هو 

 .من اخلسارة أو النقصان أو التلف

مقاصد الشريعة يف حفظ املال وحسن استثماره وإدارته بعيدًا عن  التحوط هبذا املعين مشروع لتحقيقه
 .احملاذير الشرعية 

 : وفيما يلي أهم تطبيقات أساليب التحوط 

 : ، وميكن إتباع اآليت إلدارة التمويل وتشمل  التحوط من مخاطر التمويل  -1

 .دراسة اجلدوى والتوثق من العمالء ، وأخذ الضمان الكايف*  

: اإلستصناع غري ملزم وتشمل / ياسات واقعية عندما يكون الوعد بالشراء يف املراحبة حتديد س* 
 .متابعة ومراقبة حجم املخاطر خالل فرتة تسليم املورد أو املقاول املوجودات للمصرف 

 : وميكن إتباع إجراءات سليمة وشاملة إلدارة خماطر السوق وتشمل :  التحوط من مخاطر السوق- 4

 .ار مالئم للتسعري والتقييم واالعرتاف احملاسيب بالدخلعمل إط*  
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 .بناء نظم معلومات إدارية قوية للتحكم يف التعرض ملخاطر السوق ومراقبتها وإعداد تقارير عنها* 

 : ميكن إعداد وتنفيذ سياسات إلدارة السيولة وتشمل اآليت :  التحوط من مخاطر السيولة  -6

 .سيولة تشمل رقابة فعاله من جملس اإلدارة العلياوضع اسرتاتيجية إلدارة ال*  

 .إعداد وتطبيق إجراءات سليمة لقياس السيولة ومراقبتها*  

 .بناء نظم راقية ملراقبة التعرض ملخاطر السيولة وإعداد تقارير عنها بصورة دورية* 

مع  تنويع مصادر األموال واحلصول على احتياطيات من التمويل اخلارجي وعمل ترتيبات* 
 .املؤسسات

سهلة التسييل يف السوق  الرتكيز على املوجودات املتداولة والسائلة واالحتفاظ بأوراق مالية *
 .الثانوية

 : وذلك مبا يأيت : التحوط من مخاطر معدل العائد  -4

 .تطوير أدوات جديد تتوافق مع الشريعة* 

 .طرح صكوك مطابقة للشريعة* 

 .قاً لتوقعات وظروف السوقتنويع نسب معدالت األرباح وف* 

 : وذلك عن طريق: التحوط من مخاطر انخفاض االستثمار في رؤوس األموال  -5
 . وضع سياسات وإجراءات كافية إلدارة املخاطر االستثمارية* 

 .احلصول على رؤوس أموال كافية لتمويل األنشطة االستثمارية املختلفة* 

 .رؤوس األموال اليت ال حتقق العائد اجملزي وضع اسرتاتيجيات التخارج من استثمارات* 

 :  ميكن إتباع األساليب اآلتية: التحوط من مخاطر التشغيل  -6
 .إعداد إطار عام شامل وسليم لتطوير وتنفيذ بنية إحرتازية* 

 .بناء وتفعيل نظم ضبط الرقابة الداخلية* 

 : التحوط من المخاطر التجارية المنقولة  -7
 .ر إلدارة توقعات املسامهني وأصحاب حسابات االستثماروضع سياسة وإطا* 

 .حتديد مستوى مناسب ألرصدة احتياطي معدل األرباح* 
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 .حتديد مستوى مناسب ألرصدة احتياطي خمصص االستثمار* 

  :وذلك بطريق : التحوط من مخاطر عدم االلتزام بالشريعة  -8
 .عية لضمان االلتزام بالشريعةوضع أنظمة وضوابط كافية مبا يف ذلك هيئة رقابة شر *

 .التأكد من أن وثائق العقود تتسق مع الشريعة مبا يف ذلك صياغة العقد واهنائه* 

املراجعة الدورية لألعمال واألنشطة للمؤسسة بواسطة الرقابة الشرعية كجزء من مهام املراجعة * 
 .الداخلية

 : وذلك مبا يأيت : التحوط من المخاطر االستئمانية  -9

وضع أسس لتحديد املوجودات واإليرادات واملصروفات وتوزيع األرباح وإعداد تقارير عنها بطريقة * 
 .متسقة مع املسؤوليات االستئمانية

حتديد أنشطة االستثمار اليت تساهم يف عوائد االستثمار واختاذ اخلطوات املناسبة للقيام بتلك * 
 .وده اخلاصة بالوكالةاألنشطة وفق واجباهتا االستئمانية وواجبات عق

. أن يتم بشكل مناسب توزيع املوجودات واألرباح بني محلة األسهم وأصحاب حسابات االستثمار* 
 (استمدت هذه اإلرشادات من توجيهات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ) 

 :  أدوات التحوط لحماية رأس المال

ي مصنفة إىل أدوات مشروعة ، وأدوات غري هذه أهم ضوابط ووسائل التحوط ، ومحاية رأس املال وه
 .مشروعة 

 : أما الضوابط فهي 
أن يتحقق فيها املساواة بني الشركاء يف حتمل املخاطر واخلسائر ، كل حبسب حصته يف رأس :  األول

 .املال

أال يكون الغرض منها تضمني مدير االستثمار يف غري حال تعديه أو تقصريه أو خمالفته :  الثاني
 .طالشرو 

 .أال تكون الوسيلة بعقد غري مشروع وأال تكون ذريعة إىل أمر غري مشروع:  الثالث



37 

 

 : فهي  وأما وسائل التحوط لحماية رأس المال المشروعة

التأمني التكافلي على االستثمار حلماية رأس املال أو لتغطية خماطر التعدي أو املماطلة أو الوفاة أو   -1
إبرام عقد التأمني التكافلي املستثمرون أنفسهم أو مدير االستثمار اإلفالس ، وجيوز أن يتوىل 

 .بالوكالة عنهم

 .التأمني التكافلي على األصول املؤجرة يف الصكوك وغريها ضد خماطر التلف والصيانة األساسية- 4

 .تعهد مؤسسات التكافل لضمان الصادرات واالستثمارات- 6

لدولة أو ما يف حكم املصلحة العامة كالويل والوصي تعهد طرف ثالث له مصلحة عامة مثل ا- 2
 .واألب بتحمل خسارة رأس املال تربعاً من غري حق الرجوع على املدير 

خسارة رأس املال الناشئة عن تعدي املدير أو تقصريه دون ( بتحمل ) تعهد طرف ثالث بضمان - 5
 .مقابل عن الضمان مع حقه يف الرجوع عليه

ت حلماية رأس املال ، على أن تقتطع تلك االحتياطيات من حقوق املستثمرين ال تكوين احتياطيا  -3
 .من حصة املدير من الربح بصفته مضارباً 

 : تنويع األصول االستثمارية مبا حيقق العائد املناسب ويقلل املخاطر ، ومن ذلك - 7

املالية مثل األسهم اجلمع بني األصول احلقيقية مثل العقارات والسلع وحنوها ، واألصول  -أ 
 .والصكوك وحنوها ، أو اجلمع بني أصول مقومة بعملتني خمتلفتني

 : استخدام عقود املراحبة واملشاركة ، حبيث يقسم رأس املال إىل -ب 

عقود مراحبة مع جهات ذات مالءة ائتمانية هبامش ربح يتحقق به وبأصل املال احلماية   * 
 .قود مشاركةلرأس املال ، والباقي يستثمر يف ع

 استخدام عقود اإلجارة واملشاركة ، حبيث يقسم رأس املال إىل جزأين  -ج 

يف عقود إجارة مع جهات ذات مالءة ائتمانية بأجرة يتحقق هبا وبقيمة األصل : األول  
 .املؤجر حلماية رأس املال ، والباقي يستثمر يف عقود مشاركة

 : حبيث يقسم رأس املال إىل جزأين استخدام عقود املراحبة وبيع العربون ، -ج 

يف عقود مراحبة مع جهات ذات مالءة ائتمانية هبامش ربح يتحقق به وبأصل املال : األول  
احلماية لرأس املال ، والباقي جيعل عربونًا يف شراء أصل ، فإذا ارتفعت قيمة األصل أمضى 

قد ، وكانت اخلسارة عقد الشراء مث باع األصل، وإن اخنفضت قيمة األصل مل ميض الع
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حمصورة يف ضياع مبلغ العربون ويبقى رأس املال حمميًا بعقد املراحبة، وجيب يف هذه الطريقة 
مراعاة الضوابط الشرعية لبيع العربون ومنها االحتفاظ مبحل العربون منذ إبرام العقد إىل 

 .التسوية ، ومنها عدم تداول العربون

وإذا اشرتط  : راحبة أو السلم أو االستصناع لتوثيق استيفاء الديون أخذ الرهونات والضمانات يف امل  -1
املستثمر على املدير اختاذ أدوات مشروعة حلماية رأس املال فيجب عليه اختاذها ، وإذا مل يفعل فإنه 

من معايري هيئة احملاسبة (  25) استمدت هذه األساليب من معيا رقم . )يضمن رأس املال
 (ت املالية اإلسالمية واملراجعة للمؤسسا

فإن من أهم مصادر املخاطرة للمؤسسات والشركات هو عدم : التحوط بطريق متاثل القوائم املالية   -1
 .التماثل بني املوجودات وبني املطلوبات ، أو بني اإليرادات واملصروفات

لة  معًا من خالل من املمكن معاجلة خماطر العائد والسيو : التحوط بطريق تنويع الثمن املؤجل - 10
حتديد مكونات الثمن اآلجل بطريقة مناسبة ، فبداًل من أن يكون الثمن يف البيع اآلجل بعملة 
حمددة ، ميكن تنويع الثمن ليكون سلة من عدة أصول مالية ، تشمل باإلضافة للعملة املطلوبة 

اديق ، صكوك اإلجارة ، أصواًل مقبولة شرعاً ، غري نقدية ، مثل املعادن ، واألسهم ، وحدات الصن
أو غريها من األصول القابلة للتداول ، ويتم حتديد نسبة هذه األصول من إمجايل الثمن الكلي مبا 

 .يضمن للممول وقاية رأمساله يف العملية

 السلم والسلم املوازي - 11

 . املشاركة مع التأجري مث التمليك التدرجيي- 14

 .د املركبة ، ما مل يرتتب على اجتماعهما حمظورمحاية رأس املال بالتحوط بالعقو - 16

 : وأما وسائل التحوط لحماية رأس المال المحرمة شرعاً ، فأهمها  
 .اشرتاط ضمان رأس املال على املدير  -1

أي غري مقيد بالتعدي أو  -تعهد طرف ثالث ملدير االستثمار بتحمل اخلسارة تعهدًا مطلقًا - 4
 .ى املديرمع حق الرجوع عل -التقصري 

 .التزام املدير شراء األصول املستثمرة بقيمتها األمسية أو بقيمة متفق عليها ابتداء- 6

 .التزام طرف ثالث بضمان رأس املال بأجر يأخذه مقابل الضمان ، وهو من التأمني التجاري - 2
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ات ، محاية رأس املال من خالل عقود التحوط التقليدية ، مثل االختيارات ، واملسقبلي- 5
من معايري هيئة (  25) استمدت هذه األساليب من معيا رقم . )واملبادالت اآلجلة 

 (احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
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 التعريف بالتحوط، وتمييزه عما يشبهه
 تعريف التحوط

احليطة بفتح احلاء : أخذ باحلزم وبالثقة، ومثل التحوط: مصدر حّتوط، واحتاط وحتوط :التحوط لغة  
 . احلفظ أو الصيانة والتعهد: ومعىن التحوط: وكسرها، واحلياطة

 .الوقاية واالحتماء من املخاطر( hpdging)واملقصود بالتحوط 

 :تمييز التحوط عن اشباهه
بأن الضمان املباشر نقل للمخاطر من املستفيد من الضمان إىل " الضمان املباشر"وخيتلف التحوط عن 

الضامن الذي حتمل الضمان باالشرتاط عليه أو بالتعهد منه، دون أن يكون ملزما  به شرعا  بسبب من أسباب 
احليازة، ومن املقرر شرعا  أن العقد تنتقل به امللكية، واحليازة يثبت هبا  عن اليت على رأسها امللكية مالضما

 واملراد به هنا حتمل التبعة أي تبعة اهلالك وحنوه مثل هبوط القيمة،  .الضمان

ينة أما التحوط فهو التوقي من املخاطر بإحدى أدوات التحوط، وليس فيه حتمل من شخص أو جهة مع
 .لتلك املخاطر

بأن التأمني توزيع  –بالرغم أن التأمني أحد وسائل التحوط  –( التأمني)كما خيتلف التحوط عن 
للمخاطر بني املشرتكني يف حمفظة التأمني التكافلي، أما التحوط فهو درء للمخاطر عن املتحوِّط، ومن مث 

 .حتمل مقدم التحوط هلا

ليس فيها التزام بأهنا من املخاطر باختاذ إحدى وسائل احلماية ( احلماية)كما خيتلف التحوط أيضا  عن 
 .ينة، بل هي آليات ضمان غري مباشرمن جهة مع

بأهنا استخدام الوسائل املتاحة للوقاية من اخلسارة أو النقصان أو التلف، مث ختتلف  1وقد عرفها املعيار الشرعي
عن التحوط بأهنا قد حتقق اهلدف وقد تتخلف، أو تفقد جدواها باملؤثرات والطوارئ على االلتزامات، أما 

كن حتوطا  من التحوط فإنه إذا مت ضبطه وأحكمت خطواته ومقوماته فإنه ال خيتلف اهلدف منه، وإال مل ي
 .ومع هذا فإن العديد من وسائل احلماية تسهم يف التحوط كما سيأيت عند احلديث عن ذلك. املخاطر

 :التحوط، والحيطةأهمية 
احلذر من اخلطر احملتمل واختاذ ما يدرؤه، واالستثمار ال تسلم نتائجه وال حيقق اهلدف منه من غري أخذ 

 .صون تلك النتائجاالحتياط واللجوء إىل الوسائل اليت ت
                                                           

بشأن الطوارئ على ( 63)بشان محاية راس املال واالستثمارات واملعيار الشرعي رقم ( 54)ينظر املعيار الشرعي رقم    1
 .االلتزامات
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أحد املقاصد الشرعية وهذا احلفظ، مع التقليب املطلوب يف االستثمار، ( حفظ املال)ومن املقرر أن 
 .يتطلب أدوات وصيغا  حتوط هذا االستثمار من الضياع 

ويتأكد طلب التحوط على املصارف اإلسالمية اليت يركن إليها أصحاب حسابات االستثمار لتنمية 
 .تعرضها ألخطار تذهب بأرباحها، ورمبا بأصل املال ودائعهم دون 

وكذلك بقية ( خماطر الديون)ومن أجل هذا شرعت الضمانات يف املداينات لتوقي املخاطر االئتمانية 
أنواع املخاطر، مثل املخاطر اإلدارية، وخماطر األسواق وخماطر العملة الناشئة عن تذبذهبا، وخماطر الصيغ 

 .وم على االئتمان كاملشاركات واملضاربة الشرعية املستمدة من عقود تق

 :تالزم المخاطرة مع مشروعية االستثمار وتعذر االستثمار المضمون
طلب الثمرة، وهي الزيادة على األصل، بنموه الفعلي، كما تثمر األشجار : االستثمار يف مدلوله اللغوي

 .شراء السلعة لبيعهافتطرح ما يزيد عن أصوهلا، والربح مثرة املتاجرة اليت هي 

تبعه ) وهناك ارتباط وثيق بني امللكية لألصل املتاجر به وبني الربح املستهدف، وهو نظري حتمل املخاطرة 
 (.اهلالك 

( 1( )اخلراج بالضمان)وبيان ذلك أن االنفصام بني املخاطرة والثمرة، فيه املناقضة للحديث املشهور 
ومعىن اخلراج الزيادة اليت خترج أي الريع املنسوب إىل أصل املال  والضمان هو حتمل تبعة اهلالك لو حصل،

 (.األرباح، أو الثمرة)

ما أقرضه وحيصل  ومثال ذلك القرض بالربا فاملقرتض بالربا يتحمل ضمان املال، واملقرض بالربا ال يضمن
ا تقول القاعدة الفقهية على زيادة بسبب هذا املال حمل القرض، وهذا هو الظلم بعينه، ألن الغنم بالغرم كم

أن ما يغنمه صاحب املال هو يف مقابلة ما يغرمه من : املستمدة من احلديث املشار إليه سابقا  ومعناها 
وعملية الربا يغنم فيها املرايب وال خيسر إذا وقعت خسارة فعلية يف مبلغ .. خسارة ذلك املال لو وقعت  

 .مضمون يف ذمته للمقرض يف مجيع األحوال ألن مبلغ القرض املقرتضالقرض، إذ يتحملها 

وهذا املبدأ وهو التالزم بني املخاطرة واالستثمار ليس معناه التهاون يف صد تلك املخاطرة أو تفاديها بأي 
فبتلك األسباب اليت يتخذها ،قع والتقدير تو سبب يباشره صاحب املال من حسن التدبري، وعمق التفكري، وال

دون مساس مبا قدره وقضاه حبكمته، سب ما وضعه اهلل عز وجل من سنن يف الكون، املستثمرون يتفاضلون حب
أسلوب الظلم بأن يوقع االنفكاك بني الضمان واخلراج، فيحيل املخاطرة إىل غريه دون لوقاية ماله من املخاطرة 

 .هو السبب الذي يفتقر إىل الشرعيةوحيظى هو باملكاسب فذلك 

                                                           

 ( .2/405للمناوي  فيض القدير) أخرجه أمحد واحلاكم والرتمذي وسنده جيد  (1)
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يل أن يصلوا إىل استثمار مصفى من املخاطرة فليس هلم إىل ذلك سبيل، ومهما حاول ذوو احلول واحل
وقد . ألن هذا هو الفيصل بني احلالل واحلرام، أو بعبارة أخرى بني االستثمار العادل واالسرتباء الباطل 

َوَأَحلَّ الّلُه اْلبَ ْيَع  جاءت اآلية الكرمية التاليـة مصرحـة بأسـلوب التقابل بني املشـروع واملمنـوع وهي قولــه تعـاىل 
َوَحرََّم الرِّبَا 

َوِإن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم ُرُؤوُس   : يف قولـه تعاىل( الظلم)كما جـاء بيان اهلـدف من حترمي الربا وهو   (1)
يا عبـادي إين  "ويف حترمي الظلم نصوص كثرية منها احلديث القدسي   (2) نَ َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُمو 

 " .حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما  فال تظاملوا

الوصول إىل استثمار مضمون أي مربأ من املخاطرة هو مطلب عسري بل متعذر، ألن  أنواخلالصة 
 وبني االسرتباء املوسوم بالظلم، عليه حلاللاذلك هو الفيصل بني االستثمار الذي جيب أن ينحصر إطالق 

أو ( استثمار مأمون)وهذا خيتلف عن عبارة ( استثمار مضمون) الرتويج بعبارة  ويظهر بذلك خطورة
 .رف السليم، وليس ضمانا  مباشرا  أي يقوم على األمن احلماية كهدف للتص( استثمار حممي)

ذ احليطة وليس معىن التالزم بني االستثمار املشروع واملخاطر التقحم يف املخاطر، بل على اإلنسان أخ
وتوخي احلذر إلبعاد اخلطر عن االستثمار بالطرق املشروعة لذلك، مع االبتعاد عن الضمان املباشر من مدير 
املال سواء كان مضاربا  أم شريكا  مديرا  أم وكيال  باالستثمار، اما ما عدا ذلك فهناك الضمانات املختلفة 

ذكورة فإنه جيوز أخذ الضمانات فيها حلاالت حصول حلماية االستثمار، بل حىت وجوه اإلدارة الثالثة امل
 .التعدي أو التقصري أو خمالفة القيود الشرعية والشروط العقدية

وقوله " تعجزال احرص على ما ينفعك واستعن باهلل و " :لك قول النيب صلى اهلل عليه وسلموالدليل على ذ
 ."أعقلها وتوكل"

 :التحوط التقليدي باستخدام المشتقات
وقد . التقليدي الذي جتريه البنوك التقليدية والتجار غري امللتزمني بالشريعة يدور حول املشتقات التحوط

حتت عنوان بيوع السلع يف األسواق املنظمة، حيث تعرض ( 20)صدر بشأن املشتقات املعيار الشرعي رقم 
املستقبليات، : ، أمهها"أنواع كثرية"بأهنا  -ال باحلد–، وعرفها بالعّد (4)هذا املعيار للمشتقات يف البند 

العقود اليت ترتتب عليها : بأهنا( املستقبليات)وقد عرف املعيار . واالختيارات، وعمليات املبادالت املؤقتة
آثارها يف تاريخ حمدد يف املستقبل، وتنتهي غالبا  إما باملقاصة بني أطرافها وإما بالتسوية النقدية وإما بعقود 

 ( 2/2/6البند )درا  ما تنتهي بالتسليم والتسلم الفعلي معاكسة، وهي نا

 بني أهنا ال جيوز شرعا  التعامل هبا سواء بإنشائها أم بتداوهلا، مث
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ال توضيحا  هلا بأهنا عقد ملزم قانونَا يتم إجراؤه يف قاعة التداول لبورصة ( 4)أورد املعيار يف البند  مث
املستقبليات  لبيع أو شراء سلعة أو أداة مالية يف زمن الحق يف املستقبل، ويتم تنميطه تبعا  لكمية ونوعية 

 .املتغري الوحيد فيه، فيتم معرفته يف قاعة التداول موضوعه، مع ذكر تاريخ ومكان التسليم، أما الثمن فهو العنصر

 –وليس االلتزام  –عقد يتم مبوجبه منح احلق "بأهنا  4/2فقد عرفها املعيار يف البند ( االختيارات)أما 
كاألسهم أو السلع أو العمالت أو املؤشرات أو الديون، بثمن حمدد ملدة حمددة، )لشراء أو بيع شيء معني 

 وذكر حكمها الشرعي أنه ال جيوز إنشاؤها وال تداوهلا (.قعا  فيه إال على بائع هذا احلقوال التزام وا

اتفاقات بني طرفني على تبادل مؤقت "بأهنا  4/6أما عمليات املبادالت املؤقتة فقد عرفها املعيار يف البند 
لع باألجل إىل من اشرتيت منه لقدر معني من األصول املالية أو العينية أو معدالت الفوائد، وقد يقع بيع الس

نفسه أو لغريه دون أن تتضمن العملية تبادال  فعليا  للسلع، وقد يكون فيها حق اختيار مبقابل يعطي صاحبه 
 .احلق يف التنفيذ أو عدمه

 ".ال جتوز على النحو الذي جيري عليه العمل يف أسواق السلع"وبني حكمها الشرعي بأهنا 

 ...عية لالختيارات وللمستقبليات ستايت اإلشارة إليهاذكر املعيار بدائل شر  مث

بشأن محاية رأس ( 54)وقد عّزز ما سبق بشأن حترمي التحوط التقليدي باملشتقات املعيار الشرعي رقم 
 :وسائل محاية راس املال احملرمة شرعا  ما يلي( 4)املال واالستثمارات حيث جاء يف البند 

االختيارات، واملستقبليات، واملبادالت : د التحوط التقليدية، مثلمحاية راس املال من خالل عقو " 
 ".اآلجلة، فكل هذه الوسائل ممنوعة شرعا  

 :التحوط التقليدي باستخدام المؤشرات
رقم حيسب "بأن املؤشر ( 2)وجاء تعريفها يف البند ( 22)صدر بشان املؤشرات املعيار الشرعي رقم 

أسعار حزمة خمتارة من األوراق املالية والسلع اليت يتم تداوهلا يف األسواق املالية بطريقة إحصائية، باالستناد إىل 
من خالل قيمتها يف السوق، وتقسيم ( ثقال  )أو كليهما، وإعطاء كل منهم وزنا  /املنظمة أو غري املنظمة و

 ".اجملموع على رقم ثابت

وعة الستخدامها وختم ذلك يف البند مث ذكر املعيار أسس حساب املؤشرات، وأنواعها، والطرق املشر 
ال جيوز استخدام املؤشرات بذاهتا للمتاجرة فيها، وعلى تغرياهتا يف " :بذكر الطرق غري املشروعة ومنها( 3)

األسواق املالية بيع وشراء املؤشرات، مبعىن إعطاء مال وأخذ مال مبجرد ظهور نتيجة معينة، دون أن يكون 
من ( التحوط)اليت ميثلها املؤشر أو لغريها، ولو كان ذلك التعامل بقصد احلماية  هناك شراء أو بيع للموجودات

 ".خسارة حمتملة
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 المخاطر التي يتعرض لها االستثمار
 :وفيما يلي أهم أنواع املخاطر حبسب طبيعتها 

 :المخاطر االئتمانية  (أ)
مايل واجب الوفاء به يف املستقبل ، املراد باملخاطر االئتمانية احتمال عدم تسديد الدين أو أي التزام 

 . (1)ومن املعروف أن املخاطر االئتمانية هي اجلزء األكرب من خماطر العمل املصريف

تدار باملضاربة أو املشاركة أو الوكالة، واألموال فيها  أهناولالستثمارات صلة باملخاطر االئتمانية بالرغم من 
أمانات وليست ديونا، ذلك ألن املبالغ اليت جتمع من املستثمرين قد توظف يف أنشطة تتمخض عنها ديون  
كما لو كانت موجودات االستثمار بضائع تباع باألجل أو باملراحبة أو كانت معدات تؤجر بأقساط مؤجلة أو  

 .يف استصناع بثمن يقسط على املستصنع كان استثمارها

 :مخاطر السوق  (ب)
يف أسعار الصرف وأسعار الفائدة وتقلب أسعار السوق وهي كلها  -تقليديا   –تتمثل خماطر السوق 

يف حالة التمويل اإلسالمي الذي حيرم  ةغري منطبق يتوجد يف الصيغ التقليدية، فأما خماطر أسعار الفائدة فه
 .(2)ار الفائدةأسعباملعامالت 

والواقع أن االستثناء ينصب على استبعاد خماطر أسعار الفائدة أما خماطر أسعار الصرف فهي قائمة يف 
 .حالة إبرام العقود اليت يرتاخى فيها الدفع بعملة أخرى غري عملة االستثمار وسيأيت تعليل ذلك 

ر على بعض أصحاب الودائع اإلسالمية نوه بأن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤث (3)على أن أحد الباحثني
.. ا باألرباح اليت تتحقق، واعترب ذلك من املخاطر املهمة بسبب املنافسة بني نوعي البنوك هنأيضا  عندما يقارنو 

ولعله قرر هذا وهو ينظر إىل استخدام تقلب أسعار الفائدة بصفتها مؤشرا  وعنصرا يف حتديد ربح املراحبة وعائد 
 .التأجري

ر تقلب األسعار بالسوق تسمى أيضا  املخاطر التجارية فإن العمل املصريف اإلسالمي متلبس هبا وخماط
 .بسبب عمليات البيع 

  
  

                                                           

 . 2حممد علي القري . خماطر صيغ التمويل اإلسالمي، د (1)
 .دارسة حتليلية ملقررات جلنة بازل يف ضوء طبيعة املخاطر يف املصرف اإلسالمي، األستاذ مسري الشاهد  (2)
 . 35و  36القري . حبث د (3)
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 :مخاطر التضخم  (ج)
إن ارتفاع األسعار يؤدي إىل ختفيض القوة الشرائية ويظهر أثر ذلك عند اسرتداد األموال بعد عدة سنوات 

 .الطويل واملتوسط األجلوهو ما حيدث يف االستثمار 

وال خيفى أن االستثمارات اإلسالمية ذات عائد متغري غالبا ، وهي مرتبطة بأصول عينية ومنافع ال 
 .بقروض نقدية، فهي يف أمان من خماطر التضخم

 :مخاطر صيغ العقود  (د)
اخل وقد .. شاركة أما خماطر صيغ العقود فهي املخاطر املتعلقة بنوع صيغة التمويل، هل هي مراحبة أو م

تتولد خماطر من الصيغة التعاقدية نفسها، حيث خيفي العاقد العيوب أو حيصل الغرر أو اجلهالة فال تكون 
 .وهناك خماطر يف البيئة احمليطة بالعقد مثل ارتفاع أو اخنفاض األسهم . االلتزامات متكافئة بني الطرفني 

 :المخاطر األخالقية  (ه )
وهي اخللل يف الثقة وفقدان األمانة اليت ( املخاطر األخالقية ) ر مساه أحد الباحثني هناك نوع من املخاط

تقوم عليه ( األمانة ) البد منها يف املشاركات، ألهنا تستلزم توافر الثقة ويستبعد منها شرط الضمان فعنصر 
 . (1)املشاركات

 :المخاطر التشغيلية  (و)
اإلدارة على حتقيق األرباح ومنوها واستقرارها يف املستقبل واحملافظة  وهي تتعلق بقدرة( خماطر نوع العمل ) 

على املركز التنافسي للمنتج االستثماري ومن صورها خماطر املواءمة بني مصادر األموال وسبل توظيفها، من 
أو من حيث اإلطالق يف عقد التوظيف، والقيود يف ( أجل االستثمار ، وأجل التوظيف ) حيث اآلجال 

و ود االستثمار القصري واملتوسط األجل، بل حىت طويل األجل ويف حالة إمكانية السحب أو االسرتداد أعق
 .اإلطفاء التدرجيي لالستثمارات

 (.خماطر السمعة)وتشمل املخاطر التشغيلية خماطر خمالفة الشريعة وتسمى أيضا  

  

                                                           

  44باألسهم والسندات ، حممد صاحل جابر  االستثمار46املرجع السابق  (1)
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 الضمانات في المداينات
 :معنى الضمان وإطالقاته 

 . (1)الكفالة، والتزام املال والتغرمي واحلفظ والرعاية :الضمان لغة 

فإنه يعرف بالعد ال باحلد، أي بتقسيمه إىل االلتزام التبعي بأداء املال بضم الذمة إىل : أما معناه شرعا  
( الكفالة)ذمة امللتزم األصلي، وااللتزام بالتعويض بسبب اإلتالف أو الفعل الضار، وبعض الفقهاء خيص 

 .خاصا  باملال، وبعضهم جيعله شامال  لالثنني ( الضمان)النفس وجيعل بضمان 

ال خيفى أن أكثر عمليات البنوك اإلسالمية تشتمل على تأجيل املبالغ املستحقة، سواء كانت ناشئة عن و 
جل البيع اآلجل أم عن املراحبة املؤجلة أم عن اإلجارة مع تأجيل أقساطها وهذه املداينات فيها ربح نظري األ

باإلضافة إىل الربح األصلي للعملية ومن املقرر شرعا  جواز اشتماهلا على ربح زائد عن ربح البيع احلال، وهي 
 .زيادة ال تنفصل عن مثن السلعة، وهو الثمن الذي ال يتغري لو مل يقم املدين باألداء يف موعد األداء 

بتأخري الثمن الذي كان سيسـتوفيه الدائن، وإن تأخر املدين يف السداد يرتتب عليه تفويت ربح الصفقة 
، وهو املعىن الذي يشار إليه يف استحقاق تلك الزيادة يف (2)ويتمكن به من التقليب بشراء سلعة أخرى وبيعهـا

البيع احلال عن البيع اآلجل، إذ حيرم الدائن بتأخري سداد الدين من االستمرار يف استثمار أمواله أو سد 
 .احتياجاته هبا

اليت غاياهتا التوثيق، كالكفالة والرهن،  (3)ن أجل محاية حقوق الدائنني شرعت بعض العقود التبعيةوم
وحوالة الدين على مليء أو حوالة احلق الذي للمدين إذ يؤدي وجود هذه العقود أو أحدها إىل أن يصبح 

على عني ميكنه االستيفاء  وبالرهن يصبح للدائن حق. الدين يف ذمتني بدال  من ذمة واحدة بسبب الكفالة 
من ذمة  –باحلوالة  –منها عند تعذر االسـتيفاء من املدين بدفع ما عليه من مال آخر، وينتقل حـق الدائن 

املدين إىل ذمة شخص آخر مليء، كما ميلك الدائن احملال حوالة حق استيفاء دينه مما للمدين من حقوق 
 .على اآلخرين 

دة يف املعايري الشرعية الصادرة عن اجمللس الشرعي هبيئة احملاسبة اإلسالمية بشأن وفيما يلي أهم البنود الوار 
 : عقود الضمان األساسية اليت هلا أبواب معروفة وهي الرهن والكفالة واحلوالة

                                                           

 (.كفل)لسان العرب، مادة  (1)
 ( . 4/42املغىن ) مقصود املضاربة هو التقليب وطلب الربح : قال ابن قدامة  (2)
وهي اليت تستقل يف وجودها وال ترتبط بغريها ويراد هبا ( عقود أصلية ) العقود تنقسم حبسب األصالة والتبعية إىل  (3)

وهي اليت ترتبط بعقد آخر يف وجودها وزواهلا، وال تقصد لذاهتا بل يراد هبا ( عقود تبعية )التملك والتمليك وحنومها، و
 .التوثيق وحنوه 
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 (1)الكفال ة
 . الضمان، واحلمالة، والقبالة، والزعامة : وهلا تسميات أخرى، منها . االلتزام والضمان : الكفالة لغة 

وعرفها احلنفية بأهنا ضم ذمة إىل ذمة أخرى يف املطالبة فقط، . ضم ذمة إىل ذمة أخرى : والكفالة شرعا  
وعرفها اجلمهور بأنه ضم ذمة إىل ذمة . فال تنشغل ذمة الكفيل بل يصبح مطالبا  فقط مبا يطالب به األصيل 

 .أخرى يف املطالبة وشغل الذمة أيضا  

بضمان املال، وسوى غريهم ( الضمان)بضمان النفس ولفظ ( الكفالة)وقد خص الشافعية واحلنابلة لفظ 
ين ملتزما ، وتنعقد الكفالة بأي صيغة تدل عليها، ومنها لفظ احلوالة مع بقاء املد. بني اللفظيني يف االستعمال 

 .ألن العربة يف العقود باملقاصد واملعاين، ال باأللفاظ واملباين 

إنا نفق د : أما القرآن فقولـه تعاىل. والكفالة مشروعة بالقـرآن الكرمي، والسنة، واإلمجاع، واملعقول 
 (.2)ص واع الملك ولمن ج اء به حمل بعير وأنا به زعيم

: كنا عند النيب صلى اهلل عليه وسلم فأيت جبنازة فقالوا : " ن األكوع وأما السنة فمنها حديث سلمة ب
: ثالثة دنانري، قال : هل عليه دين؟ قالوا : ال قال : ؟ قالوا " هل ترك شيئا  : "يارسول اهلل صل عليها قال 

أنا أتكفل : ة صل عليـه يارسـول اهلل وعليَّ دينه، فصلى عليه، ويف رواي: صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة 
 . (3)به

 .وأما اإلمجاع فقد أمجع الفقهاء على مشروعية الكفالة 

وأما املعقول فإن الكفالة تدعو إليها حاجة الناس لتسهيل التعامل بينهم وال سيما عند عدم املعرفة 
 . السابقة بالعمالء

 :مقومات الكفالة 
األصيل أو ) ة، والكفيل، واملكفول عنه الصيغ:  -عند مجهور الفقهاء  –مقومات الكفالة وأركاهنا 

 . وقصر احلنفية الركن على الصيغة ( الدين أو احلق ) واملكفول به ( الدائن ) ، واملكفول له (املدين

 . والصيغة تتحقق بأي عبارة تدل على الضمان 

إن كانت الكفالة ويشرتط أهلية التصرف يف الكفيل واملكفول عنه واملكفول لـه مع أهلية التربع يف الكفيل 
 .مع عدم الرجوع على املكفول عنه 

                                                           

للكفالة باب فقهي معروف، وأحكمها متاحة يف شىت املراجع الفقهية، وليس من هدف البحث دراستها أصالة، بل  (1)
 .استغين عن عزو مسائلها إىل تلك املراجع بغرض صلتها بالضمانات، ولذا 

 . 22/سورة يوسف  (2)
 . أخرجه البخاري وأمحد والنسائي وابن ماجه  (3)



11 
 

ويشرتط يف الدين أو احلق أن يكون واجبا ، أي ثابتا  أو أن يوجد سبب الوجوب، ألن الكفالة عقد تبعي 
 .فال حتصل إال بوجود األصل وهو املديونية يف احلال أو املآل بعد وجود السبب، وسيأيت تفصيل ذلك 

هو الدين، وهو ما يثبت يف الذمة، أو العني إذا هلكت وكانت من ( به  املكفول) وحمل الكفالة 
 (1)املضمونات باملثل أو بالقيمة أو النفس، وذلك يف حال االلتزام بإحضار من عليه حق إىل جملس القضاء

 .وليست من موضوعنا 

والكفالة عقد الزم يف حق الكفيل واملكفول عنه، وغري الزم يف حق املكفول لـه، فيمكنه إبراء الكفيل مع 
 . بقاء احلق على األصيل 

ومع أن األصل يف الكفالة أن تكون منجزة، أي يقع أثرها يف احلال فإهنا تقبل التعليق على حدوث أمر 
ا ضامن، كما تقبل اإلضافة إىل زمن يف املستقبل فال يقع أثرها حمتمل الوقوع، مثل إن بعت فالنا  باألجل فأن

 .إال يف ذلك التاريخ، والتوقيت بوقت حمدد البداية والنهاية كستة أشهر مثال  منذ كذا

وااللتزام مبوجب الكفالة يتطابق مع صفات الدين أو احلق على املدين من حيث احللول أو التأجيل ونوع 
 .العملة 

 ( :الدين أو الحق محل الكفالة ) ول به معلومية المكف
إىل أنه تصح الكفالة مبا ( احلنفية واملالكية واحلنابلة وهو املذهب القدمي للشافعي ) ذهب مجهور الفقهاء 

أتكفل مبا يف ذمة فالن من الديون، إذ إن جهالة قدر املفكول به ال : ليس معلوما  من الديون أو احلقوق مثل 
ألهنا التزام حق يف الذمة من غري معاوضة فتصح يف اجملهول، وال إشكال يف ذلك بالنسبة متنع صحة الكفالة 

 . (2)للرجوع على املكفول عنه، ألنه يرجع مبا أداه عنه فعال  وهو معلوم للطرفني

 :ضمان ما لم يجب
: ذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة وهو وجه عند الشافعية إىل أنه يصح ضمان ما مل جيب، كأن يقول 

حيث (،وملن جاء به محل بعري وأنا به زعيم): واسـتدلوا بقوله تعاىل. ما تداين به فالنا فأنا ضامن لـه 
وقياسا  على صحة ضمان ، "الزعيم غارم"ولعموم حديث . ضمن محل البعري مع أنه مل يكن قد وجب 

 . اجملهول، وحلاجة الناس إىل ذلك 

وهو ضمان ما جيب على التاجر من الديون، ( ضمان السوق)وهلذه املسألة فروع كثرية، من أشهرها 
 . (3) وضمان ما يظهر انه مستحق لغري البائع أو أنه معيب ومسي ضمان الدرك أو ضمان العهدة

                                                           

 . 5/243، والروضة  4/230، واملغين 4/382، وحاشية ابن عابدين  2/285بداية اجملتهد  (1)
 . 4/22، املغىن  5/255، الروضة  3/26، اخلرشي  2/6532بدائع الصنائع  (2)
 .ومراجعة  34 – 48عبد الرمحن األطرم .عقد الضمان املايل، د (3)
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 :توقيت تأجيل الكفالة 
الكفالة أن تتبع الدين أو احلق يف احللول أو التأجيل، خالفا  للشافعية الذين منعوا تأجيل  األصل يف

الكفالة، ومن املقرر أن صحة التأجيل يف ذمة من عليه الدين مشروطة بأن يكون األجل معلوما  أو جهالة 
و ما يشبه آجال الناس قال ومن اجلهالة املغتفرة ما جرى به العرف وه. يسرية ألهنا ال تفضي إىل املنازعة 

وجهالة التقدمي والتأخري ال تفضي إىل املنازعة يف باب الكفالة ألنه يتسامح يف أحد العقود ما ال : الكاساين 
 . (1)يتسامح يف غريه

 :أنواع الكفال  ة 
 :تنقسم الكفالة من حيث الرجوع على المكفول إلى نوعين 

كفالة مع عدم الرجوع على املكفول عنه مبا أداه الكفيل وهي تربع حمض، وهي اليت حيصل فيها  -
 . الضمان واألداء بدون أمر املكفول عنه أو إذنه، وهذه الكفالة ال يشرتط هلا علم املكفول عنه 

ر بالضمان وكفالة مع الرجوع، وهي اليت حتصل بأمر املكفول أو إذنه، أو بأمره بالقضاء ولو مل يأم -
ولذا بشرتط املؤسسات املالية يف الكفاالت علم املكفول عنه، ألهنا إذا وقعت بدون . خالفا للحنفية 

 . (2)مبا أداه( األصيل) أمره أو إذنه أو رضاه ال يستطيع الكفيل الرجوع على املكفول عنه 

 :ترتيب الكفالة 
وهذا مذهب الشافعية . البة املدين أو الكفيل ذهب مجهـور الفقهاء إىل أن الكفالة حيق فيها للدائن مط

واحلنابلة واحد قولني للحنفية واملالكية، ألن احلق ثابت يف ذمة املدين والكفيل، فالدائن خمري يف مطالبة أيهما 
 .شاء

ومذهب املالكية يف القول الراجح، وهو قول للحنفية أنه إذا كان املدين موسرا  فهي مرتبة فال حيق للدائن 
لبة الكفيل إال أن عجز عن مطالبة املدين أو كان غائبا لكن لو اشرتط الدائن ألخذ من أيهما شاء فله مطا

 .ذلك 

ومل أجد حكم ما لو اشرتط الكفيل الرتتيب أي أن ال يطالبه الدائن حىت يطالب املدين وال ميكن 
االشرتاط لـه أثره أيضا  إال أن يقال أن هذا  –على ما سبق عن املالكية -االستيفاء منه ومفاد تأثري االشرتاط 

 . (3)ان االشرتاط الذي نصوا عليه فيه رد إىل األصل وهو صحة مطالبة الدائن أيهما شاء 

                                                           

 . 3/24شرح اخلرشي على خمتصر خليل  (1)
 . 85 – 80عقد الضمان املايل، للدكتور عبد الرمحن األطرم يف هذه املسألة  (2)
واالتصاف للمرداوي  ،2/208، ومغين احملتاج 33/2133، والبيان والتحصيل البن رشد 2/6546بدائع الصنائع  (3)

 .، نقال عن عن عقد الضمان املال، للدكتور األطرم 4/310
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 :على الكفالة أو الضمان ( المقابل ) الجعل 
من املقرر فقها  ان عقد الكفالة هو من عقود اإلرفاق اليت جتري من قبيل املعروف فال جيوز أخذ جعل 

. وهذه من املسال اليت صدر بتأكيدها قرار من جممع الفقه اإلسالمي الدويل بشأن خطابات الضمان . ا عنه
 .وقد خالف يف ذلك بعض املعاصرين استنادا  إىل عدم وجود نصوص شرعية بذلك 

ة، وحجة القائلني باملنع اإلمجاع الذي نقله ابن املنذر، وعدم نقل القول باجلواز عن أحد من فقها السن
 –من حيث املعىن  –وهي من قبيل معىن النص، ألن حترمي الربا الذي من صوره اإلقراض الفعلي بزيادة يستلزم 

حترمي املقابل على الكفالة اليت هي استعداد لإلقراض، ألهنا تقتضي رجوع الكفيل على املكفول مبا أداه عنه 
 . (1)فتحرمي اجلعل على الكفالة والضمان أوىل من حترمي الربا

 :خطابات الضمان 
بدفع مبلغ نقدي معني، ( اآلمر)تعهد يصدر من املصرف بناء على طلب املتعامل " خطاب الضمان هو 

وجيوز امتداد الضمان ملدة  (2)أو قابل للتعيني مبجرد أن يطلب املستفيد ذلك من املصرف خالل مدة حمددة
 . (3)أخرى، وذلك قبل انتهاء املدة األوىل

العميل طالب اخلطاب باملستفيد منه العقد أو االلتزام القائم بينهما ورغم ان اخلطاب وحيكم عالقة 
ضمان لتنفيذ شروط التعاقد بني طالبه واملستفيد منه فإن عالقة الضامن باملستفيد هي تعهد غري معلق على 

 . (4)شرط إال ما هو منصوص عليه يف خطاب الضمان

 :التكييف الشرعي 
وقد صدر بشأن ذلك قرار من جممع الفقه  (5)أحد أمرين، الوكالة أو الكفالة خطاب الضمان تتضمن

 :ونصه ( 32/2)32اإلسالمي الدويل برقم 

إن خطاب الضمان ال جيوز أخذ األجر عليه لقاء عملية الضمان، واليت يراعي فيها عـادة مبلغ   :أوال  " 
 " .الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه 

جائزة شرعا ، مع ( االبتدائي واالنتهائي)ن املصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضمان بنوعيه إ :ثانيًا 
مراعاة عدم الزيادة على أجر املثل ويف حالة تقدمي غطاء كلي أو جزئي جيوز أن يراعي يف تقدير املصارف 

 ".إلصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه املهمة الفعلية ألداء ذلك الغطاء
                                                           

 . 331 – 303ينظر املرجع السابق  (1)
 . 635،  642علي مجال الدين عوض ، عمليات البنوك ، القاهرة، دار النهضة العربية ص .د (2)
 . 635،  642لعربية ص علي مجال الدين عوض ، عمليات البنوك ، القاهرة، دار النهضة ا.د (3)
 . 622، 623سامي محود، تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية .د (4)
 .م 3186هـ ، 3506فتاوى املؤمتر الثاين للمصرف اإلسالمي، ديب عام  (5)
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 حيثيات القرار ان خطاب الضمان ان كان بدون غطاء فهو كفالة لطالب اخلطاب وهي ال وقد جاء يف
جيوز أخذ العوض عنها، وإن كان بغطاء فهو وكالة بالدفع عن طالب اخلطاب وهي تصح بأجر منسوب إىل 

 . (1)املبلغ عن الوكالة، مع بقاء عالقة الكفالة لصاحل املستفيد

أعضاء هيئات الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية ترى أن يتم إصدار وبعض الفتاوى الصادرة عن 
موضوع خطاب ) خطاب الضمان يف إطار صيغ االستثمار اإلسالمي املعروفة، مبعىن أن تكون العملية 

 . (2)جزءا  من مشاركة أو مضاربة بني املصرف وعميله( الضمان 

لفة خلطاب الضمان ورد على القول بأنه وكالة دائما التكييفات الشرعية املختبعض الباحثني وقد عرض 
للتوسل إىل جتويز أخذ اجلعل عليه، لكنه ناقش القول باعتبار خطاب الضمان املغطى وكالة لكون املبلغ لدى 

 . (3)البنك مضمونا  عليه ويستثمره لصاحله واملال بيد الوكيل أمانة

حساب جار ومقتضاه الضمان ألنه قرض وللبنك  واجلواب ان من حق طالب اخلطاب أن يودع املبلغ يف
احلصول على عائده إن وجد والوكالة هي توكيل بعمل، وليست توكيال  حبفظ املال، والعمل هو دفع ما 
يستحق على العميل مبوجب الضمان، فيخرج املبلغ من احلساب اجلاري ويقوم البنك بتنفيذ الوكالة باألداء عن 

 .طالب خطاب الضمان

 :درك ضمان ال
وال ( االستحقاق ) املراد بضمان الدرك حتمل البائع مسئولية ظهور املبيع مملوكا  لغريه، ويسمى ذلك 

خيفى ان هذا ليس من الضمانات اليت توثق هبا املديونيات، وإن كان وجه الضمان متكني املشرتي من اسرتداد 
 . (4)الثمن إذا ظهر املبيع مستحقا  لغري البائع

 :ستندي االعتماد الم
ويف ( القرض)وأحيانا  ( الضمان)و( الوكالة)عقود للمعامالت وهي  ةإن االعتماد املستندي يعكس ثالث

ذلك تفصيل كثري، إال أن ما يعنينا يف هذا املقام هو أن ممارسة االعتمادات املستندية خدمة جائزة شرعا  إذا مل 
ى ذلك حرمت، ألهنا أصبحت تدخل يف صميم يرتتب عليها أخذ أو إعطاء فائدة ربوية، فإذا انطوت عل

 .معاملة ربوية حمرمة من منظور الشريعة اإلسالمية

                                                           

 . 510 – 586ص 3ج/4وجملة اجملمع ع( 32/2)32رقم  24قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسـالمي ص  (1)
أمحد رضوان، العمليات املصرفية األخرى من منظور إسالمي ، مركز  30فتاوى بنك فيصل اإلسالمي املصري ص  (2)

 . 30االقتصاد اإلسالمي ، برنامج اخلدمات املصرفية ص 
 . 300 – 13عقد الضمان املايل، للدكتور عبد الرمحن األطرم  (3)
، شرح 4/333، واحلطاب 6/22، الدسـوقي على شرح الدردير ملختصر خليل 4/605فتح القدير البن اهلمام  (4)

  4/230، واملغين البن قدامة 2/615الروض 



14 
 

أوجدت الصيغة املناسبة اليت تنقيها  -من خالل الباحثني وهيئات الرقابة الشرعية  –واملصارف اإلسالمية 
العتماد غري املغطى من من هذه األساليب احملرمة، وقد قدمت املصارف اإلسالمية بديلني للتمويل الربوي ل

 .العميل مها

بيع املراحبة لآلمر بالشراء وذلك بشراء املصرف البضاعة لنفسه وفتح االعتماد بامسه وعلى حسابه ودفع 
 .الثمن من أمواله مث بيع البضاعة إىل العميل باملراحبة املؤجلة

عظم رأس مال املشاركة أو املضاربة واملشاركة أو املضاربة بتويل املصرف أو العميل اإلدارة ودفع املصرف م
 . (1)مث بيع البضاعة حلساب الطرفني

وجيوز أخذ العمولة يف االعتماد املستندي نظري اخلدمات سواء كانت بالنسبة أو مببلغ مقطوع، ويقدم 
 .املصرف الضمان بدون مقابل باعتباره تابعا  

 :ح والة الحق 
حلول دائن حمل دائن بالنسبة إىل : دائن، وبتعبري آخر نقل احلق من دائن إىل : حوالة احلق هي 

، وهي ختتلف عن حوالة الدين اليت هي تبدل املدين بالنسبة إىل الدائن، ومن السهل التمييز بينهما (2)املدين
 .بالنظر إىل احمليل، فإن كان احمليل هو الدائن فهي حوالة حق، وان كان احمليل هو املدين فهي حوالة دين 

حمل الدائن األصلي، أي جيب أن يكون للمحيل يف  –وهو احملال  –ة احلق حيل فيها دائن جديد فحوال
 .حوالة احلق صفتا دائن، ومدين، وحوالة احلق دائما  تكون من نوع احلوالة املقيدة 

وتصلح حوالة احلق ضمانا  ألهنا متكن الدائن من احلصول على مستحقاته حبلوله حمل املدين جتاه مدين 
املدين كما لو كان للعميل مرتب أو تعويضات وترتب عليه التزام للمصرف فإنه حبوالة حقوقه على مدينيه 

 .يعطي املصرف ضمانا  لالستيفاء

واملصارف تستخدم حوالة احلق بني الضمانات وذلك باحلصول على موافقة من العميل حبلول املصرف 
لتفادي امتناعه ولو مل يكن لـه ذلك شرعا ،  –ست شرطا  وإن كانت لي –حمله، وكذلك موافقة مدين العميل 

 .الختصار إجراءات اإلثبات 

وميكن ان يكون موضوع حوالة احلق تعويضات شركات التأمني حبيث يتسلمها املصرف لسداد املديونية 
 .وال سيما إذا كانت التعويضات عن تأمني معدات مشرتاة منه 

                                                           

سامى .، د232ن ص 84مصطفي اهلشري، األعمال املصرفية واإلسالم، جممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة، عام  (1)
، االحتاد الدويل للبنوك 623رسالة دكتوراه منشورة ، ص . ية مبا يتفق والشريعة اإلسـالمية محود، تطوير األعمال املصرف

 1،  8ص ( نقال  عن اخلدمات املصرفية يف املصارف اإلسالمية )4، 6ص  4اإلسالمية ، املوسوعة، ج
 . 23املدخل إىل نظرية االلتزام، للعالمة الشيخ مصطفي الزرقا رمحه اهلل  (2)
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 :التحوط عن طريق الوعد الملزم
مخس ( الوعد من العميل)حتت عنوان ( املراحبة لآلمر بالشراء)بشأن ( 8)يف املعيار الشرعي رقم ورد 

 :فقرات واملهم منها هنا

املؤسسة )ال جيوز ان تشتمل وثيقة الوعد، أو ما يف حكمها، على مواعدة ملزمة للطرفني  2/6/3
 ( .والعميل

عد وقبل إبرام املراحبة االتفاق على تعديل بنود جيوز للمؤسسة والعميل اآلمر بالشراء بعد الو  2/6/5
وال جيوز تعديل الوعد . الوعد عما كان عليه سابقا ، سواء بالنسبة لألجل أم الربح أم غريها

 .إال باتفاق الطرفني، ولكن ليس ألحدمها االنفراد بذلك 

 :التحوط عن طريق خيار الشرط 
ط اخليار هلا خالل مدة معلومة، فإذا مل يشرت جيوز أن تشرتى املؤسسة السلعة مع اشرتا 2/6/4

العميل السلعة أمكنها رد السلعة على البائع ضمن تلك املدة مبوجب خيار الشرط املقرر 
شرعا ، وال يسقط اخليار بني املؤسسة والبائع األصلي بعرض املؤسسة السلعة على العميل، بل 

 .(1)بالبيع الفعلي له

 (:04و  04)المجمع الوعد والمواعد حسب قراري 
املواعد امللزمة يف ) و( الوعد امللزم يف املراحبة)بشأن  (2)أصدر اجملمع الفقه اإلسالمي الدويل قرارين مقرتنني

 :نصهما ( املراحبة

أن بيع املراحبة لآلمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخوهلا يف ملك املأمور، وحصول القبض  :أوال  
جائز، طاملا كانت تقع على املأمور مسئولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد  املطلوب شرعا ، هو بيع

 .بالعيب احلفي وحنوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه

يكون ملزما  للواعد ديانة إال  –وهو الذي يصدر من اآلمر أو املأمور على وجه االنفراد  –الوعد  :ثانيا  
لعذرن وهو الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعال  بسبب عدم الوفاء بالوعد باال عذر 

                                                           

وقد أكدت ندوة . الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ( 8)املعيار الشرعي للمراحبة رقم من  (1)
فإن الطرف " وأكدت جعل الوعد للعميل ، كما يف العنوان املذكور يف املعيار  1/1بالقرار رقم  2/6/5الربكة الفقرة 

 ( .3/32قرار ندوة الربكة ) هو اآلمر بالشراء  –ملواعدة امللزمة من الطرفني األوىل بإعطاء اخليار له وحده لكي تنتفي ا
(2)  
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عال  بسبب عدم ويتحدد أثر اإللزام يف هذه احلالة إما بتنفيذ الوعد، وإما التعويض عن الضرر الواقع ف
 .الوفاء بالوعد بال عذر 

جتوز يف بيع املراحبة بشرط اخليار للمتواعدين، كليهما أو  -وهي اليت تصدر من الطرفني –املواعدة  :ثالثا  
أحدمها، فإذا مل يكن هناك خيار فإهنا ال جتوز، ألن املواعدة امللزمة يف بيع املراحبة تشبه البيع نفسه، 

يكون البائع مالكا للمبيع حىت ال تكون هناك خمالفة لنهي النيب عن بيع حيث يتشرط عندئذ أن 
 .اإلنسان ما ليس عنده 

 :ويوصي مبا يلي 

يف ضوء ما لوحظ من أن أكثر املصارف اإلسالمي يف أغلب نشاطاته إىل التمويل عن طريق املراحبة 
 .لآلمر بالشراء 

شىت أساليب تنمية االقتصاد وال سيما إنشاء املشاريع أن يتوسع نشاط مجيع املصارف اإلسالمية يف  :أوال  
 .لصناعية أو التجارية جبهود خاصة، أو عن طريق املشاركة واملضاربة، مع أطراف أخرى 

أن تُدرس احلاالت العلمية لتطبيق املراحبة لآلمر بالشراء لدى املصارف اإلسالمية، لوضع أصول  :ثانيا  
تعني على مراعاة األحكام الشرعية العامة أو اخلاصة بيع املراحبة تعصم من وقوع اخللل يف التطبيق و 

 .لآلمر بالشراء 

 :أدلة القول بمشروعية إلزام الوعد
باإلضافة إىل أكدته القرارات اجملمعية والفقه اجلماعي يف الندوات فإن هناك نصوصا  فقهية يف بعض 

 :سائغ شرعا   –ام إن ورد بصيغة اإللز  –املذاهب تقرر أن اإللزام يف الوعد 

بع : لو قال رجل اآلخر : املواعيد بصورة التعاليق تكون الزمة، مثال" فقد جاء يف جملة األحكام العدلية 
هذا لشيء لفالن، وإن مل يعط مثنه فأنا أعطيه لك، فلم يعط املشــرتي الثمني لزم على الرجـــل أداء الثمن 

 . (1)"املذكــور، بناء على وعده املعلق 

ومبىن قول احلنفية، أن اإلنسان إذا وعد غريه، أي أنبأه بأنه سيفعل أمرا  يف : " ال األتاسي شارع اجمللة ق
غري واجب عليه فإنه ال يلزمه مبجرد الوعد، ألن الوعد ال يغري  األمراملستقبل ومرغوبا  له، فإذا كان ذلك 

 .األمور االختيارية إىل الوجوب واللزوم

                                                           

إذا صدرت : عبارة ( املواعد)وقد اقرتح الشيخ مصطفي الزرقا أن يضاف للمادة بعد ( 85)جملة األحكام العدلية، املادة  (1)
 . 2/3065املدخل " )بصورة تغر املعود أو تشعر بااللتزام
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اعيد مفرغة يف قالب التعليق فإهنا تلزم، لقوة االرتباط بني الشرط واجلزاء من حيث إن وأما إذا كانت املو 
حصول مضمون اجلزاء موقوف على حصول شرطه، وذلك يكسب الوعد قوة، لقوة االرتباط بني العلية 

 . (1)"واملعلوية، فيكون الزما  

وقال . أنه إذا جاء الوعد بصيغة التعليق فهو الزم عند احلنفية : وجاء يف الفوائد الزينية البن جنيم
ينطبق اللزوم على الوعد الصادر من طرف . املواعدة قد تكون الزمة، فتجعل الزمة حلاجة الناس : قاضيخان 

 .واحد 

 :لوعد الملزمعن طريق هامش الجدية لمعالجة النكول عن ابالعربون، و  تحوطال
إذا وعد املتعامل باملصرف بشراء السلعة اليت سيتملكها املصرف وعدا  ملزما ، مث نكل عن وعده فلم يربم 
عقد املراحبة مع املصرف حني طلب منه ذلك فإن على املتعامل حّتمل الضرر الفعلي الذي قد يلحق املصرف 

 الواعد فإن باعها بأقل من التكلفة ريغالسلعة لهو أن يقوم املصرف ببيع والذي يتحدد به الضرر الفعلي 
 .فإن املتعامل يدفع إىل املصرف الفرق ( وليس الثمن املتضمن رحبا  )

املتعامل تقدميه نسبة من مثن السلعة إىل املصرف ليكون ضمانا جلديته  ىولضمان أداء هذا التعويض فعل
م املتعامل بإيداعه يف حساب جار ألنه يؤدي إىل وال يلز ( هامش اجلدية)أو( ضمان اجلدية)يف الوعد، ويسمى 

 .إلزامه بإقراض املصرف ذلك املبلغ بل خيري بني وضعه يف حساب جار أو حساب استثماري

وإذا باع املصرف السيارة وحصل فرق زائد عن هامش اجلدية فعلي املتعامل دفع الزيادة، وإذا باعها 
اهلامش يسرتجعه املتعامل إذا وقع عقد املراحبة، أو يوافق على أن  بالتكلفة مل يستحق املصرف منه شيئا  مث هذا

 .يكون دفعة مقدمة 

 :تنظيم معيار المرابحة لهامش الجدية، وتمييزه عن العربون
جيوز للمؤسسة يف حالة اإللزام بالوعد أن تأخذ مبلغا  نقديا  يسمى هامش اجلدية، يدفعه العميل  2/4/6

تتأكد من القدرة املالية للعميل، وكذلك لتطمئن على إمكان  بطلب من املؤسسة من أجل ان
تعويضها عن الضرر الالحق هبا يف حال نكول العميل عن وعده امللزم، وبذلك ال حتتاج املؤسسة 

املطالبة بدفع تعويض الضرر وإمنا تقتطع ذلك من مبلغ هامش اجلدية، وال يعترب هامش اجلدية  إىل
قدم لضمان اجلدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى املؤسسة فال جيوز هلا وهذا املبلغ امل. عربونا  

                                                           

وحترير الكالم  6/335وحنو هذا النص ورد يف املذاهب األخرى كما شرع املنتهى للبهوتى  3/268لة لألتاسي شرح اجمل (1)
 :ونص كالمه  4/633والذخرية للقراىف  203للحطاب 

 " .الوعد غري الزم إال أن يدخل املوعود يف خطر أو يرتتب على تعليق، فيلزم نفيا  ووفاء بالشرط: قاعدة"  
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التصرف فيه، أو أن يكون أمانة لالستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس 
 .املضاربة الشرعية بني العميل 

لزم، ال جيوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش اجلدية يف حال نكون العميل عن تنفيذ وعده امل 2/4/5
وينحصر حقها يف اقتطاع مقدار الضرر الفعلي املتحقق نتيجة النكول، وهو الفرق بني تكلفة 

 .السلعة ومثن بيعها لغري اآلمر بالشراء وال يشمل التعويض ما يسمى بالفرصة الضائعة 

ادة هامش إذا مت تنفيذ العميل لوعده وإبرامه لعقد املراحبة لآلمر بالشراء فيجب على املؤسسة إع 2/4/4
 2/4/6اجلدية للعميل، وال حيق هلا استخدامه إال يف حالة النكون حسب التفصيل يف البند 

وجيوز االتفاق مع العميل عند إبرام عقد املراحبة لآلمر بالشراء على حسم هذا املبلغ من مثن 
 .السلعة 

العميل، وال جيوز ذلك يف جيوز للمؤسسة أخذ العربون بعد عقد بيع املراحبة لآلمر بالشراء مع  2/4/3
مرحلة الوعد، واألوىل أن تتنازل املؤسسة عما زاد عن العربون عن مقدار الضرر الفعلي، وهو 

 .الفرق بني تكلفة السلعة والثمن الذي يتم بيعها به إىل الغري 
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 المؤيدات اإلضافية أو المستحدثة لمديونية المرابحة
 :أداء ما حل منها اشتراط حلول بقية األقساط بعدم - 4

 :يف هذا اجتاهان 

أن الثمن املؤجل غالبا  ما يكون أعلى من الثمن احلال، فإذا اتفق على حلول األقساط عند  : االتجاه األول
 .العجز عن أداء قسط منها كان البائع قد أخذ الزيادة بال مقابل، والزيادة بال مقابل ربا 

للمدين، وله أن يتنازل عنه مىت شاء، ألنه مضروب ملصلحته كما قال ابن أن التأجيل حق  :االتجاه الثاني 
وله أن يعلق تنازله عن  (1)"فلو قال أبطلت األجل أو تركته صار الدين حاال  :" عابدين 

التأجيل بعجزه عن الوفاء أو لتأخريه لقسط من األقساط، لكي يكون حافزا  له على الوفاء 
وهذا الشرط حيقق أيضا  مصلحة للدائن فهو . حة له أي للمدين ويف هذا مصل. بالدين حملله 

 .يوفر له االطمئنان على ماله، ولذلك جيوز اشرتاطه 

يف هذا الشرط أنه جائز شرعا ، فيجوز للدائن  – (2)وهو ما قرره جممع الفقه اإلسالمي الدويل  –والراجح 
سط منها، لعدم وجود نص مينع منه، ألنه حيقق أن يشرتط حلول باقي األقساط، إذا تأخر املدين عن سداد ق

 .مصلحة كل من الدائن واملدين 

بأن : وأما قول أصحاب االجتاه األول بأن احللول حيقق منفعة زائدة يف القرض للدائن، فيجاب عنه 
الثمن  الثمن يف البيع اآلجل قد استقر جبملته يف ذمة املدين منذ انعقاد العقد، والزيادة نظري األجل جزء من

 .غري قابل للفصل عنه 

وإذا قلنا جبواز اشرتاط هذا الشرط فال يعمل به مبجرد تأخري املدين عن سداد القسط، وإمنا ينبغي أن 
تكون املدة اليت يتأخر فيها قد جاوزت ما اعتاد عليه كل من الدائن واملدين التساهل فيها وأن يكون احللول 

 .بعد إشعار املدين ملدة مناسبة

 :فسخ البيع المؤجل لإلخالل بأداء الثمن في حالة عدم اشتراط الفسخ - 2
املبيع وسائر أمواله حىت مال املشرتي و ذهب الشافعية واحلنابلة إىل أنه حيق للبائع طلب احلجر على 

يسلم الثمن إذا كان مال املشرتي غائبا  غيبة قريبة يف بلده أو يف أقل من مسافة القصر وذلك خوفا  من أن 
 . (3)يتصرف املشرتي يف ماله تصرفا  يضر بالبائع

                                                           

، واملغين البن قدامة  2/321، ومغين احملتاج 228، والقوانني الفقهية البن جزي  4/342ن رد احملتار ابن عابدي (1)
5/34 . 

 .م 3110= هـ 3530الدورة السادسة املنعقدة يف جدة ( خامسا  )  43قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  (2)
 . 2/313األتاسي، شرح اجمللة  2/23الصغري الدردير، الشرح  2/24اخلطيب الشربيين، مغين احملتاج  5/231 (3)
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أما إن كان املال غائبا  مسافة القصر فأكثر فإنه ال يكلف البائع الصرب إىل إحضاره، بل لـه طلب احلجر 
 .وميلك البائع أيضا  الفسخ يف األصح للشافعية، وهو وجه للحنابلة  –كما سبق   –على املبيع ومال املشرتي 

وجه أنه ال خيار للبائع يف الفسخ فيما دون مسافة القصر ألنه مبنزلة احلاضر، والقول وعند احلنابلة 
 .اآلخر للشافعية ليس لـه الفسخ، بل يباع املبيع ويؤدي حقه من الثمن كسائر الديون 

أما احلنفية فقد ذهبوا إىل أنه ليس للبائع حق الفسخ، ألنه ميكنه التقاضي للحصول على حقه، وهو يف 
 . (1)احلالة دائن كغريه، وهذا إذا مل يشرتط لنفسه خيار النقدهذه 

 :اشتراط فسخ البيع لعدم النقد في موعد محدد - 3
 .يستوي يف هذه احلالة البيع بثمن حال أو مثن مؤجل 

ففي صورة البيع احلال البد من حتديد أيام معينة ألداء ذلك الثمن كثالثة أيام مثال ، أما يف البيع املؤجل 
فالتحديد هو حبلول األجل نفسه ال مبا قبله، ألنه ال يلزم املشرتي فيه أداء الثمن قبل األجل، ومثاله أن يكون 

فيستفيد . إن مل تنقد الثمن عند حلول الشهر فال بيع بيننا : البيع مؤجال  إىل شهر فيقول البائع للمشرتي 
 .شرتي وعودته إىل ملك البائع بسبب هذا االشرتاط حينئذ من فسخ البيع واسرتداد املبيع، خلروجه من ملك امل

وقد اختلف يف مقتضى هذا الشرط هل هو انفساخ البيع أو استحقاق الفسخ باعتباره فاسدا ، واملرجح 
 . (2)عند املالكية أنه يفسد وال ينفسخ

 :منع الضمان باشتراط تأجيل انتقال الملكية 
ال جيوز اشرتاط بقاء البائع حمتفظا  مبلكية املبيع إىل حني أداء الثمن املؤجل أو إىل أجل آخر معني، ألن 
ملكية املبيع تنتقل للمشرتي، فاحتفاظ البائع مبلكية املبيع خيالف مقتضى البيع، كما أن ملكية الثمن أيضا  قد 

ذلك كون الثمن دينا  يف ذمته للبائع ألن الديون متلك  انتقلت للبائع مع أن الثمن يف ذمة املشرتي وال مينع من
يف الذمم ولو مل تعني، فإن التّعني أمر زائد عن أصل امللك، فقد حيصل مقارنا  لـه، وقد يتأخر عنه إىل ان يتم 
 التسليم، ومثلوا لذلك مبا لو اشرتى مقدارا  معلوما  من صربة ملك ذلك املقدار ولو على سبيل الشيوع، فكذلك

 . (3)الثمن إذا كان دينـا  يف الذمة فإنه ميلكه البائع وال يتعني إال بعد التسليم

  

                                                           

 . 5/25ابن عابدين، رد احملتار  (1)
األتاسي، شرح . 6/384خليل ، الدسوقي على شرح  3/646، عليس، الفتاوى  2/85الدردير، الشرح الصغري  (2)

 . 230، عند املادة اجمللة
 . 230األتاسي، شرح اجمللة ، عند املادة  (3)
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 :رهن المستندات الممثلة للبضائع 
من التطبيقات املصرفية للضمانات رهن املستندات املمثلة للبضائع، وهو يف الواقع رهن للبضائع نفسها، 

مل تلك املستندات هو املخول بقبض ما متثله من والقبض للمستندات من قبيل القبض احلكمي، ألن من حي
 .بضائع 

 :استخدام الشيكات أو السندات االذنية للضمان 
من املقرر أن الشيك أداة وفاء، ولكن بعض املؤسسات املالية تستخدمه للضمان، حيث تأخذ من 

ليس للتحصيل ( ئها نقدا  املتفق على أدا) املدين على سبيل الضمان شيكا  أو أكثر مببلغ الدين أو أقساطه 
من البنك لالستيفاء، ولكن للتوثق من عزم املدين على األداء يف حينه، فإذا مل يؤد بالرغم من إشعاره بأجل 

 . السداد قدمت الشيكات للتحصيل وهبذا يكون الشيك صورة من صور الضمان 

وقد يوقع على هذه . دينوكذلك من صور الضمانات السندات االذنية اليت حيررها املدين بقيمة ال
 .السندات ضامن متضامن مع املدين 

 . وتعترب هذه األوراق املالية ضمانا  معلقا ، وكل من الكفالة أو الرهن يقبل التعليق 

وتوصي بعض هيئات الرقابة الشرعية بأن تتعهد املؤسسة بأن ال تقدم الشيكات أو السندات لالستيفاء 
وهذا التعهد إما أن يدرج يف نص العقد . ن األداء عند حلول أجل الدين منها إال يف حال ختلف املدين ع

والغرض من ذلك عدم ( سند ضد ) عند بيان التزام املدين بتقدمي الشيكات أو السندات أو يف مستند خاص 
 .احلاق الضرر باملدين بتفويت األجل عليه مع أنه حقه، وكذلك جتنب تكرار االستيفاء ولو عن طريق السهو 

 :التأمين على الديون المشكوك في تحصيلها 
بوجود التأمني على الديون املشكوك يف حتصيلها تصان هذه الديون أو عن اجلزء الفائت منها، فاحلاجة 
متوافرة للتأمني على الديون املشكوك فيها، واحلاجة إىل العقد هي أن يصل الناس إىل حالة حبيث لو مل يباشروا 

 .جهد ومشقة لفوات مصلحة من املصاحل املعتربة شرعا   ذلك العقد يكونون يف

وللتأمني عالقة كبرية بقيام احلاجة إليه، ألنه بسبب ما فيه من الغرر تتقيد إباحته بشروط، منها قيام 
احلاجة إىل التأمني، وقد تقررت احلاجة إىل التأمني يف األبـحاث املبكرة عن التأمني حىت من مانعي التأمني 

 . (1)ومقدمي البدائل عنهالتجاري 

ومن املقرر مشروعية التأمني التكافلي بضوابطه الشرعية، وان األصل عدم جواز التأمني التجاري الذي 
تقوم به شركات قصدها األساسي هو الربح واملتاجرة باألمان، ذلك ألنه تأمني يقوم على معاوضة وجتارة 

                                                           

 .وما بعدها  3133أسبوع الفقه اإلسالمي عام تنظر أحباث  (1)
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ع حبيث يغتفر فيه الغرر، ويقصد منه التعاون والتكافل وخمتلف عن التأمني التكافلي الذي يقوم على الترب 
 .اللذان حثت النصوص الشرعية عليهما 

كما أن التأمني اإلسالمي ال يعطى املصاب باجلائحة إال على أساس حاجته ومبقدار ما يعوض خسارته 
 . (1)ويفرج ضائقته

 :ونصه يف الدورة الثانية ( 1)وقد صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم 

أن عقد التأمني التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمني التجاري عقد فيه غرر كبري  -3
 .ولذا فهو حرام شرعا  . مفسد للعقد 

أن العقد البديل الذي حيرتم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمني التعاوين القائم على أساس التربع  -2
 .نسبة إلعادة التأمني القائم على أساس التأمني التعاوين وكذلك احلال بال. والتعاون 

دعوة الدول اإلسالمية للعمل على إقامة مؤسسات التأمني التعاوين وكذلك مؤسسات تعاونية إلعادة  -6
التأمني، حىت يتحرر االقتصاد اإلسالمي من االستغالل ومن خمالفة النظام الذي يرضاه اهلل هلذه األمة، 

 . (2)واهلل أعلم

 .يف الدورة األوىل ( 4)وحنـو هذا قـرار اجملمـع الفقهي اإلسـالمي لرابطة العامل اإلسـالمي رقم 

األوىل ، ) وقد عرض موضوع التأمني وإعادة التأمني يف كل من الندوات الفقهية لبيت التمويل الكوييت 
وضع الضوابط الشرعية للتأمني  واشتملت فتاواها على تأكيد مقررات اجملامع، وعلى( . والثانية ، والرابعة 

 .التعاوين 

وبالرغم من هذا القرار اجملمعي هناك فتاوى كثرية بأنه ال مانع من اللجوء للتأمني التجاري إذا دعت 
 . (3)احلاجة ومل يوجد التأمني اإلسالمي الذي يفي باحلاجة مع مراعاة الضوابط الشرعية كلما أمكن

 ( :تجميدها)رهن األرصدة النقدية 
) هذا أيضا  من التطبيقات املصرفية للضمانات ويطلق عليه عبارة جتميد أرصدة العميل، ويف رهن النقود 

خالف فقهي بني املنع والصحة، فعلى القول بالصحة فإن هذا التجميد يعطي أولوية ( الدراهم والدنانري 
 .للمصرف الدائن للعميل 

                                                           

والغرر وأثره يف العقود للدكتور  535وأسبوع الفقه اإلسالمي  312أعمال الندوة الفقهية األوىل لبيت التمويل الكوييت  (1)
 .ونظام التأمني لألستاذ الشيخ مصطفى الزرقا  340الصديق الضرير 

 ( .4)ى ثانيا، الفقرة أعمال الندوة الفقهية األوىل ، الفتو  (2)
حيث أشارت الفتوى إىل أن أحد الشروط ( 6/18ج) 680الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية ، الفتوى رقم  (3)

 ( .أن ال يتوافر بديل تعاوين حمض : ) الثالثة للجوء للتأمني التجاري هو 
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 ينحصر الغرض منها يف التمكن من استيفاء مقدار والواقع ان هذا التجميد خيتلف عن املقاصة اليت
اما جتميد األرصدة فإنه يفيد يف حالة اإلفالس إذا وقع للعميل، . الدين من تلك األرصدة يف األحوال العادية 

 :وفيما يأيت تفصيل املوضوع

ائنة تتضمن شروط بعض احلسابات املصرفية للعمالء نصا  يعطي البنك احلق يف جتميد األرصدة الد
فهل هذا النص يزيد يف قوة الضمان عن حق املقاصة لكون حق املقاصة يتوقف يف حال . العميل لدى البنك 

 إفالس العميل، يف حني يراد من هذا الشرط استمرار احلق يف التجميد ومن مث يف االستيفاء إذا أفلس العميل ؟

على القول بصحة رهن النقود، وعند من وميكن تكييف ذلك على أنه رهن مبا يثبت يف الذمة مستقبال ، 
 .جييز ضمان ما سيجب يف املستقبل 

 .ولتجنب انتفاع املرهتن بالرهن فإنه جيب أن خيري العميل يف فتح احلساب بالنوع الذي يراه

 :التحوط بالوسائل المشروعة
 :للحماية منهالقد أشار املعيار الشرعي بشان محاية راس املال واالستثمارات إىل وسائل مشروعة 

 .التأمني التكافلي على االستثمار -
 .والتأمني التكافلي على األصول املوجودة يف الصكوك وغريها -
ومنها املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار )وتعهد مؤسسات التكافل لضمان الصادرات واالستثمارات  -

 (.للتنميةوائتمان الصادرات اليت هي إحدى وحدات جمموعة البنك اإلسالمي 
وتعهد طرف ثالث مستقل عن املدير له مصلحة عامة مثل الدولة، أو ما يف حكم املصلحة العامة   -

كالويل والوصي واألب، بتحمل خسارة رأس املال تربعا  من غري حق الرجوع على املدير، وال عالقة 
 ملكية معه بنسبة الثلث أو اكثر،

 .حلماية رأس املال –حصة املدير  ال من –وتكوين احتياطات من حصة املستثمرين  -
تنويع األصول االستثمارية مبا يقلل املخاطر وحيقق العائد املناسب، وذلك باستخدام عقود املراحبة  -

واملشاركة، أو اإلجارة واملشاركة، أو املراحبة وبيع العربون، أو اجلمع بني األصول احلقيقية كالعقارات 
 .واألصول النقدية

 .هونات يف املدايناتأخذ الضمانات والر  -
 .البيع بشرط خيار النقد -

 .وغري ذلك من األدوات واإلجراءات املشروعة األخرى
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عدة طرق حتقق هدف التحوط، وهي " التحوط يف التمويل اإلسالمي"سامي سويلم يف كتابه . وأورد د
املضاربة، والبيع : هوشرحها مث فصل األخري منها حيث أورد حتت. التحوط االقتصادي، والتعاوين، والتعاقدي

 1.اآلجل، واملضاربة مع تأخري راس املال، وتنويع الثمن األجل، واملراحبة والسلم

 

  

                                                           
 .افما بعده 364سامي سويلم، صفحة . التحوط يف التمويل اإلسالمي، د 1
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 التحوط في العمالتتطبيقات على 
حيتاج املستوردون بنوكا كانوا أو جتارا  للتحوط من تقلب أسعار العملة ما بني الشراء وأداء الثمن يف 

لسداد الدين بعملة قد تكون خمتلفة عن عملة ( شهور( 3)مهلة تصل إىل )حاالت احلصول على فرتة مساح 
 .جأ للتحوط بإحدى وسائله املشروعةاملستورد، وجتنب خماطر العملة إذا اختلف سرها عنه يف موعد الشراء فيل

احبة وقد عرض البنك اإلسالمي للتنمية على اللجنة الشرعية يف اجتماعها احلادي عشر منوذجا  التفاقية مر 
وبعد النظر يف النموذج رأس اللجنة أن النموذج كما هو مبني يتضمن بعض . معكوسة كأداة للتحوط

 :وتصحيحا  للمعاملة املذكورة وضعت اللجنة الضوابط الشرعية التالية.االخالالت الشرعية

 .أن يكون بيع السلع وشراؤها حقيقيا لتفادي الصورية  -
 .البعض ومتداخلة أن ال تكون العقود مرتبطة ببعضها  -
 .أن يكون بائع السلع قد ملكها قبل البيع فال يبيع ما ال ميلك  -
 .أن يتوىل البنك بيع السلعة بنفسه أو يوكل جهة غري البائع نفسه  -
 .أن يتم التحقق من أن مشرتي السلعة ليس هو بائعها جتنبا  للعينة -

ج إىل برنامج متكامل لتوضيح الصورة أو ويف اجتماعها الثاين عشر رأت اللجنة أن موضوع التحوط حيتا 
الصور الشرعية للمعامالت اليت يعتزم البنك استخدامها ومت االتفاق على أن يسعى البنك على إعداد صيغ يف 
هذا الشأن مبساعدة الدكتور حسني حامد حسان، والدكتور عبد الستار أبو غدة لتعرض تلك الصيغ على 

 .لث عشر املقرر اللجنة الشرعية يف اجتماعها الثا

 :وبعد النظر يف الصيغ املقرتحة وتبادل اآلراء بشأهنا، توصلت اللجنة إىل القرارات والتوصيات التالية 

 :مقدمة
قبل عرض املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك وصيغ التحوط واملبادالت اليت تلجأ إليها للتحوط فإن من 

مية تقبل حتمل مثل هذه املخاطر تطبيقا ملبدأ الغنم بالغرم اجلدير بالذكر طبيعة االستثمار يف البنوك اإلسال
ض هذه املخاطر بزيادة هامش رحبها، حيث إن البنوك و واخلراج بالضمان، والبنوك اإلسالمية تستطيع أن تع

تكاليف ( Swaps Hedging)التقليدية، وهي تقرض وتقرتض بسعر الفائدة، فإهنا تدفع ملا مسي 
 . يتحملها املتعامل معها

هذا والشريعة اإلسالمية تقرر أن بعض هذه املخاطر شرط يف صحة املعامالت، وبعضها جيوز التحوط 
منه بزيادة عائد التمويل اإلسالمي ملقابلة حتمل البنوك اإلسالمية هلذه املخاطر، بل إن عقود املشاركات 

ريك البنك أو املضارب على املال واملضاربات يتحمل البنك اإلسالمي بصفته رب املال خماطرها ما مل يتعد ش
 . أو يقصر يف حفظه أو خيالف شروط العقد 
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ومع ذلك فإننا سنعرض الصور اهلامة والعاجلة من املخاطر اليت يتعرض هلا البنك عن طريق التوازن بني 
العمالت اليت تتكون منها مسلته أو لتفادي أخطار صرف العمالت أو ثبات أو تغري العوائد على أصول 

 .لبنك أو التزاماته ا

 :صور المشكلة
 :الصورة األولى

خبصوص معاملة حمددة، وإيرادات هذه ( اليورو مثال  )على البنك التزامات يف تاريخ مستقبلي بعملة معينة
ويف هذه احلالة يشرتي البنك بضاعة بثمن مؤجل من املورد ( كالدوالر مثال)املعاملة مؤجلة أيضا  بعملة أخرى 

ويرغب . لبيعها مراحبة للواعد بشرائها بالدوالر بسعر صرف يوم البيع، ويكون مثن البيع مؤجال  بعملة اليورو
وخيشى البنك أن يرتفع سعر اليورو يوم . البنك يف احلصول على اليورو يف تاريخ السداد وليس الدوالر 

 ( .تعامل الواعد بشرائهايوم بيع البنك البضاعة للم) عن سعر يوم االسترياد ( الدفع للمورد)االستحقاق 

 :الصورة الثانية 
. إيرادات البنك من عملية معينة بعملة اليورو مثال، وعلى البنك التزامات آجلة أخرى مثل الدوالر 

ويرغب البنك يف حتويل هذه اإليرادات من اليورو إىل الدوالر حىت ال تزيد موارده من اليورو عن النسبة املطلوبة 
وتتمثل هذه الصورة مثل السابقة يف أن موارد . موارده من الدوالر عن النسبة املطلوبة داخل السلعة وتقل 

 .ويرغب يف توفري عملة أخرى يف تاريخ مستقبلي للوفاء بالتزاماته بالدوالر( اليورو)البنك احلالية بعملة معينة 

 :الصورة الثالثة
 .ر اإلسالمي صورة التحوط ضد اختالل نسب العمالت املكونة لسلعة الدينا

تتكون السلعة من عدة عمالت بنسب معينة جتب احملافظة عليها وتراجع من قبل صندوق النقد الدويل 
الدوالر عن النسبة املقررة هلا، ويف هذه احلالة جيب التخلص من  وقد تزيد كمية عملة مثل. يف فرتات منتظمة 

هذا أمر . ضت نسبتها يف السلة ولتكن اليورو مثال الدوالر ببيعه يف السوق احلاضرة وشراء العملة اليت اخنف
صادف وضعا تقل فيه سيولة الدوالر، حيث عن أغلب االستثمارات تكون يمشروع، غري أن البنك قد 

 (.on spot)بالدوالر وبالتايل يتعذر على البنك بيع الدوالر وشراء العملة الناقصة مع قبض البدلني 

 :ويلجا البنك التقليدي على 

 ( .forward)مع تأخري قبض البدلني( اليورو)الدوالر وشراء العملة األخرى  بيع (3
 وهذا أمر غير مشروع
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اللجوء إىل خصم استثمارات البنك بالدوالر، أي حقوق البنك اآلجلة لدى املتعاملني معه، مبعىن  (2
 . ما حتصيل الدائن الدين من املدين نفسه مع التنازل عن نسبة منه دون دخول طرف ثالث بينه

وعلى كل واملمنوع شرعا  هو االتفاق عليه مسبقا ، . وهذا أمر مشروع إذا مل يكن مشروطا  عند التعاقد 
 فقد ال يوفق البنك يف خصم ديونه بالدوالر هبذا الطريقة الشرعية فماذا يصنع؟

بالفائدة، مث يشرتي الذي جيري عليه العمل يف البنوك التقليدية هو أن البنك يقرتض الدوالر على اجل 
 .، والقرض بفائدة حرام فماذا يصنع البنك (اليورو مثال)مببلغ القرض العملة الناقصة 

 :البديل الشرعي
وذلك بديال عن ) شراء البنك بضاعة من طرف معني بعملة الدوالر مع تأجيل الثمن إىل موعد حمدد  :أوال  

املعني بدال من أن مينح البنك قرضا نقدا بفائدة القرض بفائدة من ذلك الطرف املعني، فهذا الطرف 
مث يبيع ( قبضا حكميا  أو حقيقيا  )ويتمكن املشرتي من قبضها ( فإنه يبيعه مببلغ القرض بضاعة بربح

البنك املشرتي هذه البضاعة لطرف آخر بعملة اليورو ويقبضها ذلك الطرف قبضا حكميا أو حقيقيا 
الذي يلتزم فيه البنك بدفع الثمن بالدوالر فتكون النتيجة هي  مع تأجيل الثمن أيضا  لنفس األجل

 .نقص الدوالر وزيادة اليورو يف ذلك التاريخ

 .نفس احلالة السابقة ولكن الشراء والبيع لنفس الطرف إن تعذر البيع لطرف خمتلف :ثانيا  

الشراء بثمن حال والبيع  والظاهر أن هذا ال يدخل يف بيع العينة ألن بيع العينة ال يتحقق إال يف حالة
بثمن مؤجل أكثر منه بنفس العملة، أو العكس، أي الشراء بثمن مؤجل، مث البيع بثمن حال أقل منه، 
ويف الصورة اليت بني أيدينا، كال الثمنني مؤجل لنفس األجل والعملة خمتلفة إال أن يقال أن هذه املعاملة 

وعلى كل حال فإنه ال جيوز التشارط البيعة الثانية .  حيلة لصرف الدوالر باليورو مع عدم قبض البدلني
 .يف البيعة األوىل 

واخلالصة أنه إذا كان لدى البنك زيادة يف عملة معينة يف السلة املكونة للدينار اإلسالمي ونقص يف 
في هذه ف. عملة أخرى مثل اليورو ختل باألوزان املطلوبة ومل يكن لديه نقد حاضر من الدوالر لشراء اليورو 

مث ( قبضا حقيقا أو حكميا)احلالة ميكن للبنك أن يشرتي بضاعة الدوالر من طرف معني ويتمكن من قبضها 
لنفس األجل بثمن مؤجل ويقبضها املشرتي أيضا  حقيقيا  أو حكميا ويكرر البنك ( اليورو)يبيعها بثمن مؤجل 

زن أو نسبة العملة يف السلة أو إذا كان شراء هذه العملية كلما وجدت لديه مبالغ من عملة معينة زائدة عن و 
هذه العملة يف تاريخ استحقاقها بعرضه ملخاطر ارتفاع سعرها بالنسبة للعملة األخرى فيكون هذا حتوطا 

 .الرتفاع أسعار العمالت أيضا  
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 :التوصيات والحلول
 :التوصية

الت يرتتب عليها التزامات بعملة توصي اللجنة بأن يتبع البنك سياسة من شأهنا عدم الدخول يف معام
معينة يف تاريخ الحق غري عملة السداد وذلك للحفاظ على أوزان العمالت املكونة للسلة من ناحية 

 .والتخفيف من خماطر أسعار العمالت من ناحية أخرى 

 الحل  ول
زم هبا البنك يف املستقبل  إذا تعذر االلتزام بتلك السياسة حيول التزام املتعامل بنفس عمله االلتزام اليت يلت (3

كان يشرتي العميل بضاعة املراحبة مثال بنفس العملة اليت اشرتى هبا البنك أو بإضافة الفرق املتوقع يف 
خماطر تغري سعر العملة دون دخول البنك يف  –واقعيا   –العملة على الربح، وبذلك يتحمل العميل 

 .الصرف آجل 
لة االلتزام املستقبلي او رفض حتميله الفرق املتوقع بزيادة الربح، إذا رفض املتعامل أن يشرتي بنفس عم (2

 .فإن البنك يشرتي العملة املؤجلة حاليا ، ويستثمرها حىت حلول موعد دفعها 
يلجأ إىل إعطائها لغريه من البنوك الستثمارها ( الني مثال)إذا تعذر على البنك استثمار هذه العملة  (6

وعند حلول األجل يرد . من تلك البنوك الستثمارها( الدوالرمن وحصول البنك على العملة املطلوبة 
على أن تعقد ( الودائعتبادل القروض أو تبادل ) الني على البنك ويرد الدوالر على الطرف اآلخر 

يف أن يودع البنك ( القروض)وتتمثل صورة تبادل الودائع . اتفاقيات مع بعض البنوك هلذا الغرض 
العملة اليت يريد التخلص منها مؤقتا أو اليت ال يوجد لديه فرص استثمار هبا كالني مثال لدى بنك آخر 

ن البنكني العملة املودعة لديه وحيصل يرغب يف هذه العملة ولديه فرص استثمار هبا يستثمر كل م
فإذا انتهت مدة الوديعة رد كل بنك الوديعة اليت عنده ويطلق على تبادل . لنفسه على عائد استثمارها 

 (.املتعلق باملتاجرة يف العمالت( 3)أنظر املعيار الشرعي رقم ) الودائع تبادل القروض أحيانا  
يف تاريخ االستحقاق فيكون ( اليورو)وبيعها مراحبة بعملة أخرى  شراء بضاعة بعملة معينة كالدوالر مثال (5

ربح املراحبة تعويضا عن االرتفاع احملتمل لسعر عملة االسترياد وهي اليورو من جهة أو للمحافظة على 
توازن عمالت السلة من جهة أخرى إذ تنقص عملة الدوالر وتزيد عملة اليورو إذا كان وضع السلة 

 .يتطلب ذلك 
صول على وعد ملزم من طرف واحد وذلك ببيع عملة الدوالر مثال بعملة اليورو أو العكس حسب احل (4

حاجة البنك بسعر صرف حمدد يف تاريخ الحق مث يربم البنك عقد صرف فوري عند موعد 
االستحقاق، وتعقد اتفاقيات مع بعض البنوك يف هذا الشأن وميكن حتقيق نفس الغرض من هذه 

ن بعض البنوك قد حتتاج إىل وعد بشراء عملة معينة أو بيعها وحتتاج بنوك أخرى االتفاقيات حيث أ
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أنظر املعيار الشرعية بشأن ) وهبذا التعاون تتحقق مصلحة اجلميع. لوعد بيع أو بشراء عمالت أخرى
 ( .املتاجرة يف العمالت

 (من اليورو إىل الدوالر)حتويل خماطر أصول عملة إىل أخرى  (3

لبنوك التقليدية على أن يقوم البنك باقرتاض اليورو وحتويله إىل دوالر مث استثمار الدوالر جيري العمل يف ا
وحيث . فيصبح البنك ملتزما برد اليورو الذي اقرتضه فتقل أصوله باليورو يف حني أن حصيلة الدوالر الناجتة 

رو بثمن مؤجل من طرف ن القرض بفائدة غري مشروع فالبديل الشرعي هو أن يشرتي البنك بضاعة باليو إ
 .معني مث يبيها بالدوالر يف نفس األجل لطرف آخر كما سبق 

 (الدورالر)إىل عملة أخرى ( اليورو)حتويل التزامات البنك بعملة  (2

convertin the liability exposure from one currency to another 

 Currency swap market جرى العمل يف البنوك التقليدية إىل اللجوء يف هذه احلالة إىل
والغرض من هذه العملية . باليورو إىل الدوالر من طرف آخر ( األصل والفائدة)فيمكن للبنك حتويل التزاماته 
وهذا الصرف يتم يف تاريخ دفع األصل والفائدة وجيب أن يكون سعر الفائدة . هو قيام الطرف اآلخر الدوالر

أحيانا إىل هذا باقرتاض الدوالر مباشرة من طرف وحتويله إىل يورو حمددا عند االتفاق على ذلك ويصل البنك 
فورا مث استثمار اليورو ملدة مساوية لتاريخ سداد القرض وحصيلة الدوالر تستخدم يف هذه احلالة لسداد االلتزام 

 .باليورو 

8) Converting interest exposure from fixed to floating and vice 
versa 

إىل االرتفاع يف املستقبل فيمكن للبنك أن يستفيد من هذا ( العائد)أسعار الفائدة  يف حالة اجتاه
 .باستثمار أصوله ملدد قصرية وبأسعار عائد متغري يتفق عليه عند العقد 

 التحوط من خماطر تغري سعر العملة  (1

التزام البنك بدفع إذا طلب العميل من البنك شراء بضاعة مراحبة بعملة معينة اليورو على أن يكون 
يف حني ان البنك سوف يبيع هذه البضاعة ( يوما  10)بضاعة املراحبة اليت يشرتيها من املورد يف تاريخ معني 

للعميل بالدوالر وبثمن مؤجل وخيشى البنك ان يرتفع سعر صرف اليورو يف مقابل الدوالر يف تاريخ استحقاق 
إن للبنك أن يشرتي بضاعة بالدوالر وبيبعها باليورو يف تاريخ اليورو وبدال من الصرف اآلجل غري املشروع، ف

التزام البنك بسداد مثن ما اشرتاه باليورو من املورد وهنا أيضا  حيصل البنك على ربح قد خيفف من اخلسارة 
 .رتفع سعر صرف اليورو يف تاريخ السداد ااحملتملة إذا ما 

 :ى السيولة أن يتبع ما يليهذا وجيوز للبنك يف حالة الرغبة يف احلصول عل
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البيع بالسلم واحلصول على الثمن اآلن مع تسليم السلعة يف املستقبل، أو بيع أصول بثمن  إىلاللجوء 
حال مث استئجارها نفسها بأجرة مؤجلة، أو تأجري أعيان يف الذمة مع أخذ مقدم أجرة أو تكوين حمفظة ال 

 .ون عقود استصناع ومراحبة للحصول على السيولة أصول عينية والباقي دي% 60تقل موجوداهتا عن 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 مقدمة (1)

 .احلمد هلل والصالة والسالم على خري خلق اهلل، حممد بن عبداهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد

التحوط، مفهومه وأنواعه، والتأصيل فقد رغبت أمانة جممع الفقه اإلسالمي مشورة يف إعداد حبث عن 
يف هذه الورقة أهم وهناك عدة دراسات سابقة يف موضوع التحوط، حاولت أن أخلص . الشرعي لذلك

واهلل أسأل أن يتقبل . وأضفت لذلك تطبيق خيار الشرط يف جمال التحوط والضوابط الالزمة لذلك. نتائجها
 .هذا العمل وأن يتجاوز عما فيه من الزلل واخللل، إنه مسيع جميب

 التَحّوط 
وْ : فظ، يقالاحلح  هو :ْوطاحلح  ،يف اللغة العربية ياطةً حاطحه حح ومنه احلائط للجدار ألنه حيوط  ،هوَّطح وتح  طاً وحح

يف أُموره  ذح واْحتاطح الرجُل أحخح . يتعاهده ويهتم بأمورهأي : نةسح يطة حح ط أخاه حح وَّ فالن يتحح : ويقال. ما فيه
 1.واْحتاط الرجل لنفسه أحي أحخذ بالثِّقة ،باألحْحزحم

ّوط فرياد به احلذر يف أمور  2.رةواالحتياط يف الفقه اإلسالمي يراد به احلذر واحلزم يف أمور اآلخ أما التحح
 .الدنيا، خاصة املال واالقتصاد

، لكن املعىن العام هو الوقاية واالحتماء (hedging) الدراسات املعاصرة تعريفات متعددة للتحوطويف 
. وهو هبذا املعىن يتفق مع مقاصد التشريع اإلسالمي يف حفظ املال وجتنب إضاعته أو إتالفه. من املخاطر

هل : فليس هناك إشكال من حيث املبدأ حول هذا اهلدف، ولكن اإلشكال يتعلق بالوسائل املتبعة للتحوط
 . تؤدي بداًل من ذلك إىل زيادة املخاطر وتفاقمهاهي تقق اهلدف فعاًل أم أهنا 

 الخطر 
إذا عرّفنا اخلطر بأنه احتمال وقوع اخلسارة، فمن الواضح حينئذ أن اخلطر غري مرغوب يف الشريعة 

بل قد صرح . اإلسالمية، ألنه تعريض للمال للتلف والضياع، وهو ينايف مقصد الشريعة من حفظ املال وتنميته
 3. أن الضمان، وهو من أبرز صور حفظ املال، مقصود للعقالءالقرايف رمحه اهلل

                                                           
 .أساس البالغة، لسان العرب، معجم اللغة العربية المعاصرة: راجع  1
 .حقيقته وحجيته، إلياس بلكا: االحتياط  2
 . 5/874الذخيرة،   3
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فبالرغم من أن   1.وهذا املوقف من اخلطر نظري موقف الشريعة اإلسالمية من املشّقة، إذ هو نوٌع منها
كثريًا من األعمال الفاضلة اليت أمر هبا اإلسالم تتضمن قدرًا من املشقة، فإن املشقة يف نفسها غري مقصودة 

 2.للشريعة اإلسالمية

والضمان هنا . وليس يف النصوص الشرعية األمر بالتعرض للمخاطر، وإمنا فيها اشرتاط الضمان يف الربح
لكية وليست مستقلة عنهايعين تمل مسؤولية املال، وه فاشرتاط الضمان اشرتاط . ي مسؤولية تابعة للمح

الذي اتفق الفقهاء  3“اخلراج بالضمان”: لتحمل املسؤولية الناشئة عن امللكية، وهو مدلول احلديث النبوي
وافز لتحقيق فاملسؤولية هي املقصودة ألهنا تقق التوازن بني احلقوق والواجبات وتوجه احل. على قبوله واألخذ به

لكن ليس املقصود هو التعرض للمخاطرة، فاملخاطرة هنا تابعة للنشاط . القيمة املضافة يف النشاط االقتصادي
أما تمل املخاطرة استقالاًل، . احلقيقي املنتج ألهنا تابعة للملكية، وليست مستقلة حبيث تصبح هدفًا يف ذاهتا

 .عاوضة عليه ألنه غرر بإاماع الفقهاء، كما سيأيأي الضمان املستقل عن امللكية، فال جتوز امل

 الغرر (2)
، كما واملقصود باخلطر. يف اللغة العربية يعين اخلطر، وهو يتضمن أيضًا معىن اخلداع واإلغراء“ الغرر”

  4 .هو احتمال التلف أو اهلالك أو اخلسارة سبق،

 :تيمية، نوعان وإذا كان الغرر هو اخلطر، فإن اخلطر، كما يقرر شيخ اإلسالم ابن

خطر التجارة، وهو أن يشرتي السلعة يقصد أن يبيعها بربح، ويتوكل على اهلل يف  :اخلطر خطران”
: واخلطر الثاين ..، وإن كان قد خيسر أحياناً، فالتجارة ال تكون إال كذلك...فهذا ال بد منه للتجار،. ذلك

 5.“ه اهلل ورسولهامليسر الذي يتضمن أكل مال الناس بالباطل، فهذا الذي حرم

 : وهذا يبني أن الغرر له جانبان

ما تردد ”: وتعريفات الفقهاء تبني أن الغرر هو. أحدمها يتعلق بدرجة املخاطر اليت يتعرض هلا الشخص
أي اخلسارة والتلف ألنه هو الذي ال يرغبه الشخص “ أخوُفهما”: ومعىن 6.“بني أمرين أغلُبهما أخوُفهما

، أي إن “اخلطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم”: وذكر الفقهاء أيضًا أن الغرر هو. وخياف وقوعه
الغرر ما كان فيه احتمال الخسارة وجمموع العبارتني يدل على أن . احتمال الكسب واخلسارة متساويان
                                                           

 . “خطر”؛ الموسوعة الفقهية، 1/114؛ الفروق، 2/15القواعد الكبرى    1
 . 022-11/021الفتاوى،    2
 .رواه أحمد وأبو داود والترمذي   3
 . 02، التحوط في التمويل اإلسالمي، ص27الغرر وأثره في العقود، ص   4
 . 5/727؛ زاد المعاد، 711-2/711تفسير آيات،    5
  .51، 84الغرر وأثره في العقود، ص   6
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وال خترج املعاملة عن حيز . فما كان كذلك فهو من الغرر املمنوع شرعاً . ن أو يساوي احتمال الربحأكبر م
وقد ”: وإىل هذا أشار ابن تيمية رمحه اهلل حني قال. الغرر إال إذا كان الغالب عليها هو الكسب والربح

 .سارة، أي أن االحتمال الغالب هو الربح، واالحتمال األقل هو اخل“خيسر أحياناً 

فاجلهالة تعىن عدم اكتمال العلم مبوضوع القرار، وهي من . الفرق بين الجهالة وبين الغرروهبذا يتبني 
ولكن ليست كل جهالة تتضمن غلبة احتمال اخلسارة، وقد توجد جهالة ال . هذه احليثية أمر ال ميكن جتنبه

 .فالغرر إذن أخّص من اجلهالة. تؤدي إىل خسارة أصالً 

 القمار (7)
 .وأوضح صور الغرر يف هذه احلالة هو القمار. اجلانب الثاين للغرر يتعلق بطبيعة العالقة بني طريف العقد

رح إحذا تركُته مهححاًل لياًل بال : يقال. يف اللغة تدل على اخلداع واخلسران” قمار”كلمة و  مح ْرعحْيُت مايل القح اْست ح
ره أي طلب غحرّته وخداعه: ويقال. راع حيفظه رح بالليل، إحذا صادها يف . تحقمَّ ر الصَّيَّاُد الظِّباءح والطَّي ْ مَّ وأصله ت حقح

ُر أحبصاُرها فُتصاد ْقمح  .فالقمار جيمع اخلسارة واخلداع، وهي حقيقة معىن الغرر، كما سبق 1.ضوء القمر ف حت ح

: حوالقمار يف املعامالت املالية يقتضي كسب أحد الطرفني وخسارة اآلخر، فيقول اخلاسر للراب
وهذا مثل شراء البعري الشارد أو السيارة املسروقة، فإهنا تباع . أي خدعتين وأخذت مايل بال مقابل“ قمرتحين”

قمرتين وأخذتح السلعة بثمن قليل، وإال قال : فإن وجدها املشرتي سليمة قال له البائع. بأقل كثري من قيمتها
 :ل شيخ اإلسالمقا. قمرتين وأخذت مين الثمن بال عوض: املشرتي للبائع

وذلك أن العبد إذا أبق أو الفرس أو . والغرر هو اجملهول العاقبة فإن بيعه من امليسر الذي هو القمار”
فإن حصل له قال . البعري إذا شرد، فإن صاحبه إذا باع فإمنا يبيعه خماطرة، فيشرتيه املشرتي بدون مثنه بكثري

قمرتني وأخذت الثمن مني : لم يحصل قال المشتريوإن . قَمرتَني وأخذت مالي بثمن قليل: البائع
فيفضي إىل مفسدة امليسر اليت هي إيقاع العداوة والبغضاء مع ما فيه من أكل املال بالباطل . بال عوض

 2.“ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء. الذي هو نوع من الظلم

﴿إمنا يريد الشيطان أن يوقع : رميم ترمي القمار اليت نص عليها القرآن الككح وهذا يبني حكمة من حح 
فالعداوة (. 09املائدة، )بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر اهلل وعن الصالة﴾ 

فهذا هو . والبغضاء إمنا توجد عند تنافر مصاحل الطرفني وتناقضها، حبيث ال ينتفع أحدمها إال بتضرر اآلخر
 . الذي يؤدي إىل العداوة والبغضاء

                                                           
 . “ق م ر”لسان العرب،   1
 . 5/721؛ ونحوه في زاد المعاد، 101القواعد النورانية، ص  2
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واآلية تشري أيضًا إىل ما قد يتضمنه امليسر من اللهو واللعب الذي يصد عن ذكر اهلل وعن الصالة، 
لكن امليسر والقمار ال يقتصر على حاالت اللهو واللعب، بل هو عام لكل معاوضة يربح فيها أحد الطرفني 

د به قمار اللهو، إال أنه كان إذا أطلق يف املصادر الفقهية يرا" القمار"ومع أن لفظ . على حساب اآلخر
تد لتشمل املعاوضات اجلادة واضحاً لدى الفقهاء من كل املذاهب، أن حقيقة القمار ال ختتص باللهو، بل مت

 :أيضاً 

 فكان هذا كله من أبواب القمار فنهى عنه : "ففي املدونة، بعد أن ذكر بيوع املالمسة واملنابذة، قال
  1".رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

  ًاضمن يل هذه السلعة إىل أجل ولك كذا، : أال ترى أنه ال يصلح أن يقول الرجل للرجل: " وفيها أيضا
ولو علم الضامن أن السلعة متوت أو . وألنه غرر وقمار، ألنه أعطاه ماله فيما ال جيوز ألحد أن يبتاعه

م مل يرض أن يضّمنها إياه ولو علم املضمون له أهنا تحسلح . تفوت مل يرض أن يضّمنها بضعف ما أعطاه
 2".، بل مل يرض بدرهم...بأقل مما ضمنها إياه به 

 وإن زعما أن املفاوضة عندمها بأن يكونا شريكني ما أفادا بوجه من الوجوه : "وقال اإلمام الشافعي
 3".بسبب املال وغريه، فالشركة بينهما فاسدة، وال أعرف القمار إال يف هذا

 أضمُن لك هذه الصربة بعشرين صاعاً فإن زادت ‘: للرجل وعنده صربة متر له فأما الرجل يقول: "وقال
على عشرين صاعًا فلي، فإن كانت عشرين فهي لك، وإن نقصت من عشرين فعلّي إمتام عشرين 

فهذا ال حيل من قحبل أنه من أكل املال بالباطل الذي وصفت قبل هذا، وهذا باملخاطرة ‘ صاعًا لك
 4".والقمار أشبه

ؤكد أن القمار ال خيتص باللهو واللعب، بل حقيقته مشرتكة بني وهو ي 5.ذا منتشر يف كالم الفقهاءوه
 .اللهو واجلحّد، بني املسابقات واملعاوضات املالية

حقيقة القمار هي املخاطرة بني طرفني، فإن وقع اخلطر غحنحم أحُدمها وغحرحم اآلخر، وإال غرم األول وغنم ف
وهذه . ني أكثر من طرفني، كما يف اليانصيب، فما يرحبه الفائز هو ما خيسره البقيةوقد تكون ب. الثاين

فإن كانت حمرمة حال اللهو فهي حال اجلّد . املخاطرة ضرُرها يف حال اجلحّد أشد من ضررها يف حال اللهو
 يف تعليل ترمي وهلذا قّدم القرآن الكرمي ذكر العداوة والبغضاء على ذكر الصد عن ذكر اهلل. أوىل بالتحرمي

                                                           
 .8/210المدونة   1
 .8/24المدونة   2
  .7/270األم   3
 .7/08األم   4
 .101، القواعد النورانية، ص782؛ مختصر الفتاوى المصرية، البن تيمية ص11/72المبسوط للسرخسي، : انظر  5
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فامليسر حقيقة مشرتكة بني اللهو واجلّد، وترميه يف . امليسر، ألن العداوة والبغضاء أكثر ضررًا وأوىل بالتحرمي
 .األلعاب واملسابقات يقتضي ترميه يف املعامالت املالية واالقتصادية من باب أوىل

اللهو واللعب، بل كان يف الغالب يراد به وامليسر الذي صرح القرآن الكرمي بتحرميه مل يكن ميسر 
زور، والفائز يدعو الناس للمشاركة يف الوليمة فامليسر  1.التفاخر االجتماعي، فقد كانوا يتياسرون على حلم جح

الذي ُتصرف عوائده ( state lottery)يف اجلاهلية كان أقرب لليانصيب االجتماعي أو احلكومي 
القرآن على ترميه ألن الغاية ال تربر الوسيلة، وألن امليسر وسيلة قائمة  ومع ذلك نص. للمصاحل االجتماعية

على التنافس واملغالبة وأكل املال بالباطل، فهي تورث من العداوة والبغضاء واألمراض االجتماعية ما يكلف 
ذلك ُحرم بنص  وإذا كان امليسر أقرب لألعمال غري الرحبية، ومع 2.أكثر مما يوفره من موارد للمصاحل العامة

 .القرآن الكرمي، فما كان منه يف جمال املعامالت الرحبية فهو حمرم من باب أوىل

 ضابط القمار 
حقيقة القمار هي املغالبة وتعليق العوض على اخلطر، فإن وقع اخلطر غحنحم أحدمها وغحرحم اآلخر، وإال 

ر، ال عالقة له بعلم األطراف أو وهذا وصف موضوعي حلقيقة القما. غرم األول وغنم الثاين، كما سبق
مار حمرم، سواء علم فالقمار حقيقة موضوعية مستقلة، حيثما وجدت فاملعاملة ق. نواياهم حني إبرام العقد

 .األطراف أن هذا قمار أم ال، وسواء نوى أحدمها أو كالمها القمار أم ال
والغرم أو الربح واخلسارة غرر،  وليس جمرد احتمال الغنم مدار القمار هو على أكل املال بالباطل،و 

يغنمان معًا أو خيسران معاً، خبالف القمار الذي سارة، لكن الشريكني فاملضاربة واملشاركة تتمل الربح واخل
أضف إىل ذلك أن املشاركة واملضاربة قائمة على أساس غلبة الظن بتحقق  3.يربح فيه أحدمها وخيسر اآلخر

 .يهالربح، فينتفي منها الغرر بنوع

والطريقة اليت يتبعها الفقهاء عادة يف تديد ما إذا كانت معاوضة معينة من القمار أْو ال هي تقدير 
وتتلخص هذه الطريقة يف  4.ن انتفى قبول الطرفني فهي قمارالعلم بالعاقبة مث النظر يف قبول الطرفني هلا، فإ

فإن كان أحد الطرفني يرفض . حصر النتائج احملتملة للعقد، مث تقدير العلم بتحقق واحدة منها تلو األخرى
الدخول يف العقد لو ُقدر علمه بالنتيجة، و تقق ذلك لكل نتائج العقد، فاملعاملة قمار وال تكون مقبولة 

 . شرعاً 

                                                           
  .14-17الميسر واألزالم، ص  1
  .100مدخل إلى أصول التمويل اإلسالمي، للكاتب، ص  2
 . 21/755الفتاوى،   3
مدخل إلى أصول : انظر(. backward induction)“ االستنتاج العكسي”وهو ما يعرف في نظرية القرار بـ   4

 .101التمويل اإلسالمي، ص
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وضمان السلعة املعينة ال خيتلف من حيث اجلوهر عن التأمني  .مثال ذلك ضمان السلعة املعينة
فيأي شخص ويطلب من آخر أن يضمن له سلعة معينة . التجاري الذي اتفقت اجملامع الفقهية على ترميه

فإن تلفت السلعة خالل املدة يدفع الضامن قيمة السلعة . مقابل مبلغ حمدد ملدة حمددة( سيارة أو معدات)
 :قول الفقيه املالكي أشهب بن عبد العزيز رمحه اهللي. للمضمون له

... اضمن يل هذه السلعة إىل أجل ولك كذا، ألنه : أال ترى أنه ال يصلح أن يقول الرجل للرجل”
نها بضعف ما أعطاه( أي هتلك)ولو عحلم الضامن أن السلعة متوت أو تفوت . غرر وقمار . مل يرض أن يحضمح

 1.“، بل مل يرض بدرهم...سلحم مل يرض أن ُيضّمنها إياه بأقل مما ضمنها إياه به ولو علم املضمون له أهنا تح 

مث النظر يف مدى ( تلف السلعة أو سالمتها)فهذا النص يبني كيف يتم دراسة النتائج احملتملة للعقد 
د الطرفني فنجد هنا أنه ال بد أن يرفض أح. رضى الطرفني بالدخول يف العقد لو ُقدر علمهما حبصول النتيجة

ففي حالة السالمة يرفض املضمون له، ويف حالة . الدخول يف العقد يف كل حالة من حاالت النتائج احملتملة
وهذا يقتضي أن العقد ال . ففي كل األحوال ال توجد نتيجة يرضى هبا الطرفان مقدماً . التلف يرفض الضامن

مها على حساب اآلخر، فيكون من وإذا كانت كل نتائج العقد . أكل املال بالباطل ينفع الطرفني بل ينفع أحدح
 .على هذا النحو فهذا هو القمار كما سبق تعريفه

كل معاملة إذا انتفت منها اجلهالة تنتفي معها : وميكن التعبري عن ضابط القمار بصيغة أخرى، فيقال
يكون أحدمها غامنًا واآلخر  وذلك أنه بانتفاء اجلهالة ال بد أن. فهي غرر وقمار ،مصلحة الطرفني يف إبرامها

فما  . فاملعاملة ال يدخلها األطراف إال بسبب اجلهل بالعاقبة، ولوال ذلك ملا قحبحل الطرفان الدخول فيها. غارماً 
أما إذا رضي الطرفان بالدخول يف املعاملة حىت مع انتفاء اجلهالة، فهذا يدل على  .كان كذلك فهو من القمار

فإذا طرأت عليها اجلهالة، فذا ال يؤثر يف . فهي إذن مبادلة مشروعة يف األصل. ماأهنا تقق مصلحة كٍل منه
 . أصل املشروعية، ويكون احلكم للغالب، كما سيأي

إذا انتفى األجل، إذ ال مصلحة يف إبرام العقد  منهفالربا تنتفي املصلحة : وهذا الضابط نظري ضابط الربا
 اميع صور العينة احملرمة شرعاً، إذ ال مصلحة فيها إذا انتفى وهذا هو الشأن أيضًا يف. يف غياب األجل

أما إذا كانت املعاملة تقق مصلحة الطرفني حىت مع انتفاء األجل، فهي بيع مشروع، وال يضر بعد  .األجل
 .ن املعاملة مشروعة يف األصلذلك دخول التأجيل، أل

  

                                                           
، منح الجليل 7/227البيان والتحصيل : واإلجماع منعقد على منع المعاوضة على الضمان، انظر. 8/24المدونة    1

 .  7/55، مواهب الجليل 2/547
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 التمييز بين الغرر اليسير والكثير  (8)
وإذا ثبت هذا . وإذا اتضحت حقيقة القمار، فإهنا أوضح صور الغرر، بل ميكن وصفها بأهنا الغرر احملض

الغرر  فالغرر الكثري ما كان أقرب إىل القمار أو: النوع من الغرر مل يعد من الصعب متييز الغرر الكثري واليسري
حالة املخاطرة أو القمار، وهي اليت : فاملعاوضة قد تتضمن حالتني. احملض، والغرر اليسري ما كان أبعد عنه

فإذا كانت . واحلالة األخرى هي اليت ينتفع فيها الطرفان، وهي البيع املشروع. يغنم فيها أحدمها ويغرم اآلخر
ثري، وإن كانت حالة انتفاع الطرفني هي األغلب كانت حالة القمار هي األغلب كانت املعاوضة من الغرر الك

 .أما إذا اقتصرت على حالة القمار فحسب، كما يف املشتقات، فهي من الغرر احملض. من الغرر اليسري

واألصل أن البيع حيقق مصاحل الطرفني، فهذا هو البيع املشروع، وهو البيع املربور الذي أثىن عليه النيب 
أما إذا كان حيقق مصلحة أحدمها . وال يكون البيع مربوراً إال إذا حقق مصلحة الطرفني. وسلمصلى اهلل عليه 

 .على حساب اآلخر فال ميكن أن يكون مربوراً 

. وإذا كان هذا هو األصل يف البيع، فإن البيع قد يعرض له ما مينع من تقيق مصلحة الطرفني 
فتكون املعاوضة نافعة . بالرغم من اطالعه على املبيع عند العقدفاملشرتي مثاًل قد ال جيد املبيع مفيدًا له، 

وهذا ناشئ من جهل أحد الطرفني أو كالمها ببعض جوانب املبيع أو ظروف . للبائع وليست نافعة للمشرتي
فإن اكتمال العلم لكل منهما متعذر، بل هناك أشياء كثرية ال ميكن أن حنيط هبا علماً، . السوق وحنو ذلك

 1.نلجأ إىل العمل بالظن الغالب، وهذا هو األصل الشرعي املعترب يف عامة التصرفاتوهلذا 

وإذا كان التعاقد مبنيًا على الظن الغالب، فال ميكن أن تنفك املعاوضة عن احتمال تضرر أحد  
حساب لكن الغالب املقصود هو انتفاع الطرفني، وليس انتفاع أحدمها على . الطرفني مقابل انتفاع اآلخر

وإذا كان كذلك فإن احلكم بأن املعاوضة تدخل يف حيز الغررالكثري أو اليسري، مبين على النظر يف . اآلخر
 :أمرين

فإن كان احتمال انتفاع أحد الطرفني على حساب اآلخر كثرياً أو غالباً، فاملعاملة . الغالب على املعاملة .1
ر الذي هو أوضح صور الغرر، فتحرم حينئذ من الغرر الفاحش، ألهنا حينئذ أقرب إىل حقيقة القما

 .أما إن كان االحتمال الغالب هو انتفاع الطرفني، انتقلنا إىل اخلطوة التالية. أصالة
فإن كان كل من الطرفني لو ُخرّي، اختار االنتفاع املشرتك، علمنا أن مصلحة  . مقدار االنتفاع يف احلالني .2

إذا كان أحدمها يفضل االنتفاع املنفرد على االنتفاع املشرتك، فهذا أما . كٍل منهما يف البيع املربور النافع
ينايف أن يكون املقصود من املعاملة هو البيع النافع، فتحرم املعاملة حينئذ سدًا للذريعة، ألن تعارض 

                                                           
 .وما بعدها 0ص 1كما قرره العز بن عبد السالم في القواعد الكبرى، ج   1



8 
 

مصاحل الطرفني يعطي احلافز ألحدمها لكي يسعى إىل تغيري نتيجة العقد ليحصل على الربح األعلى، 
 . لغالب حينئٍذ هو خسارة الطرف اآلخرا فيصبح

بينما الشرط األول يضمن . وهذا الشرط يضمن أن مقدار اخلسارة على الطرف الثاين لو وقعت قليل  
وجمموع هذين الشرطني يضمن أن حالة االنتفاع املنفرد من القليل أو اليسري . أن احتمال وقوع اخلسارة قليل

 . ، وال من حيث مقدار اخلسارة لو وقعتاملغتفر، ال من حيث احتمال الوقوع
 بيع العربون 

بيع العربون، الذي منعه امهور الفقهاء ألهنم يرونه من الغرر الفاحش وأكل املال  ملا سبق هوومثال 
 :وإذا تأملنا يف العقد وجدنا أن البيع له احتماالن 1.بالباطل، وأجازه اإلمام أمحد وعدد من فقهاء السلف

 .ويف هذه احلالة تتحقق مصلحة الطرفني احتمال اإلمتام، .1
 .احتمال اإللغاء، ويف هذه احلالة ينتفع البائع وخيسر املشرتي قيمة العربون .2

ويف ضوء املناقشة السابقة ميكن تديد مىت يكون بيع العربون من الغرر الفاحش، ومىت يكون من الغرر 
فإن كان .  مقدار االنتفاع حال االشرتاك وحال االنفرادفننظر أواًل إىل احتمال إمتام البيع، مث ننظر إىل. اليسري

 . الغالب على الظن لدى املشرتي هو إمتام البيع، انتفى احملذور من هذه اجلهة

فنحتاج ملقارنة . فاملنتفع يف احلالني، حال اإلمتام وحال اإللغاء هو البائع: وحينئذ ننتقل إىل اجلانب اآلخر
فإن كان مقدار انتفاعه حال اإلمتام أكرب من مقدار انتفاعه حال . ه حال اإللغاءانتفاعه حال اإلمتام بانتفاع

وهذا يقتضي أن يكون مقدار العربون الذي حيصل عليه . اإللغاء، خرجت املعاملة من حيز الغرر الفاحش
ام البيع ففي هذه احلالة تكون مصلحة البائع هي إمت. البائع حال اإللغاء أقل من هامش الربح حال اإلمتام

أما إذا كان مقدار العربون أكرب من هامش الربح، فسيكون من . وليس إلغاءه، وهبذا تتوافق مصلحة الطرفني
وتعارض . مصلحة البائع إلغاء البيع، بينما مصلحة املشرتي هي إمتامه لكي ال خيسر العربون، وليس إلغاءه

ري نتيجة العقد لتكون يف صاحل البائع ومن مث على املصاحل هذا ينايف مقصود البيع املشروع، وهو ذريعة لتغي
 .حساب املشرتي، فيؤول العقد حينئذ إىل أكل املال بالباطل

واشرتاط أن يكون مقدار العربون أقل من هامش الربح يضمن أن يكون مقدار خسارة املشرتي لو مت 
وهبذين . ن غلبة حصول اإلمتاماإللغاء قلياًل، بينما اشرتاط أن يكون الغالب على الظن هو اإلمتام يضم

 .الشرطني يصبح الغرر يسرياً، ال من حيث االحتمال، وال من حيث املقدار

فبيع العربون يدخل يف الغرر الفاحش إذا مل يكن الغالب على الظن اإلمتام، : وهبذا جتتمع أقوال العلماء
أما إذا كان الغالب على (. أو مساوية هلا)أو كانت مصلحة البائع يف اإللغاء أكرب من مصلحته حال اإلمتام 

                                                           
 .وما بعدها 111الغرر وأثره في العقود، الصديق الضرير، ص  1
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من مصلحة أٍي منهما حال اإللغاء، فال  الظن هو اإلمتام، وكانت مصلحة كٍل من الطرفني حال اإلمتام أكرب
 .تدخل يف الغرر الفاحش بل تصنف ضمن الغرر اليسري

فهو ليس عقدًا مستقاًل ينضم : ويتضح من خالل هذه املناقشة أن الغرر اليسري تابع لعقد البيع املشروع
أما لو  . د البيعبع لعقفهو من هذا الوجه تا. لعقد آخر، بل هو أحد االحتماالت اليت يؤول إليها عقد البيع

فعقد . مستقاًل فال جيدي انضمامه إىل عقد آخر، كما لو أبرم عقد تأمني جتاري مع عقد بيععقدًا كان 
أما ما حنن . التأمني التجاري حمّرم أصالة، وال جيعله انضمامه لعقد البيع تابعًا وال مرجوحًا أيًا كان مقدار البيع

فإذا كان الغالب على . غرر وأكل املال بالباطل، وقد يؤول إىل بيع مربوربصدده، فهو عقد بيع قد يؤول إىل 
الظن ومقصود الطرفني هو البيع املربور، فال حرج من وجود احتمال أكل املال بالباطل، ألن املعامالت ال 
تنفك عن جهالة وخماطرة قد تضر بأحد الطرفني، وألنه أمر يسري  ال من حيث االحتمال وال من حيث 

 .قدارامل

﴿يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن : ويشري إىل ذلك قوله تعاىل
فإن اآلية تنهى عن أكل املال بالباطل، وهذا حمرم ترمي مقاصد وليس ترمي (. 20النساء، )تراض منكم﴾ 

ا يقع إذا كان أكل املال بالباطل يقع تبعًا ونادراً، مث تستثين اآلية ما كان من باب التجارة، وهذا إمن. وسائل
فما كان كذلك فهو مغتفر لصعوبة التحرز منه، ولكونه يسرياً، وحلاجة الناس إىل . وليس قصدًا وال أصالة

 1.الغالب املقصود من التجارة وهو البيع النافع املربور

 عقد السلم 
من  أكثرن مثن املبيع حني التسليم قد يرتفع إىل أن عقد السلم ال يسمح بانتفاع الطرفني أل يبدوقد 

 .وقد ينخفض فيخسر املشرتي ويربح البائع. رأمسال السلم فريبح املشرتي وخيسر البائع

، فإن الشريعة ال ميكن أبدًا أن جتيز عقدًا ال يسمح بانتفاع الطرفني ألن هذا من القمار وهذا خطأ
اً اللبس من جهة أن السلم يسمح بانتفاع الطرفني لكنه حيتمل أيضوإمنا جاء . وأكل املال بالباطل كما سبق

 .انتفاع أحدمها على حساب اآلخر، وهذا االحتمال األخري هو مصدر اللبس

ووجه انتفاع الطرفني يف السلم أن املشرتي حيصل على خصم من الثمن مقابل تأجيل املبيع، فيكون قد 
فالعقد . من خالل احلصول على السيولة مقدماً وتأخري تسليم املبيعاستفاد مقدار اخلصم، بينما ينتفع البائع 

فإذا ارتفع سعر املبيع وقت التسليم فإّن . املشرتي باخلصم، والبائع بالسيولة: إذن يسمح بانتفاع الطرفني
 افخفاض وكذلك القول يف. تحضرُّرح البائع هبذا االرتفاع جيربه منفعة السيولة إذا كان مقدار االرتفاع حمدوداً 

                                                           
 .50-55، الغرر وأثره في العقود، ص82ص 5قارن تفسير المنار، رشيد رضا، ج  1
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السعر وقت التسليم، فإّن تضرُّر املشرتي حينئذ جيربه اخلصم الذي حصل عليه املشرتي إذا كان االفخفاض 
 .حمدوداً 

إمنا يتحقق الضرر ألحدمها إذا كان مقدار التغري يف السعر أكرب من مقدار انتفاعه بالعقد، ففي هذه 
، تتمل انتفاع الطرفني وتتمل سلم مبادلة غير صفريةالوهذا يبني أن . احلالة يتضرر أحدمها وينتفع اآلخر

من الشروط املختلفة للسلم لضمان ترجح  عدداً الفقهاء  حددوهلذا السبب . انتفاع أحدمها وتضرر اآلخر
 . انتفاع الطرفني

وقد يكون التقلب يف األسعار يف العصر احلاضر أكثر منه بكثري يف عصر النبوة، ولذلك يكون احتمال 
تمال، دون ففي هذه احلالة ميكن تطوير العقد مبا مينع أو يقلل هذا االح. أحد الطرفني هو األقوىتضرر 

التأكيد على املقصود هنا وإمنا . الوقوع يف حمذور شرعي، كما سيأي عند احلديث عن التحوط يف عقد السلم
رر أحدمها، لكن االحتمال حيتمل مع ذلك تضقد أن عقد السلم يف أصله يسمح بانتفاع الطرفني، وإن كان 

 . الغالب يف األوضاع الطبيعية هو انتفاع الطرفني، ولوال ذلك ملا جاءت الشريعة املطهرة جبوازه

إيضاحه، فالسلم ميكن أن حيقق مصلحة الطرفني حىت مع انتفاء ويؤكد ذلك معيار الغرر الذي سبق 
اجلهات الرمسية، أو أن مدة العقد قصرية مبا ال  فلو فرض أن األسعار مثبتة من قبل. اجلهل بالسعر املستقبلي

فإذا كان كذلك علمنا أن السلم ال . يسمح هلا بالتذبذب، فإن العقد يظل مشروعًا ويظل نافعًا للطرفني
 .يدخل يف حيز القمار وال الغرر الفاحش

 ط الغررضواب 
 :خالصة ما تقدم

 .بد فهي قمار حمرم شرعاً  كل معاوضة تنتهي إىل ربح أحد الطرفني وخسارة اآلخر وال .1
كل معاوضة يغلب عليها ربح أحد الطرفني وخسارة اآلخر فهي من الغرر الفاحش احملرم شرعاً،  .2

احتمال انتفاع  أن يكونواملراد بذلك . سواء كانت الغلبة من حيث املقدار أو من حيث احلصول
وكذلك لو كان مقدار . أحدمها على حساب اآلخر يعادل احتمال انتفاعهما معًا أو يزيد عليه

فكال احلالتني . يساوي أو يزيد على مقدار االنتفاع حال االشرتاكألحدمها االنتفاع حال االنفراد 
 .تدخل يف حيز الغرر الفاحش

م املعاوضة من الغرر احملرم شرعاً إذا كان الغالب هو انتفاع الطرفني، وكانت مصلحة كل منهما سلح تح  .3
ويف هذه . تفاع أي منهما حال انفراده باالنتفاع على حساب اآلخريف هذه احلالة ترجح على ان

 .احلالة يغتفر احتمال االنتفاع املنفرد ألنه يسري مغتفر
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 التحوط في التمويل اإلسالمي استراتيجيات (5)
ستحيل تقيق سبق أن املخاطر جزء من طبيعة النشاط االقتصادي، ولذا فإنه باعرتاف اخلرباء من امل

وأدوات التحوط . تمل خماطر، وأنه من املستحيل جتنب املخاطر بالكلية يف أي عملية اقتصاديةربح دون 
وإن كانت هتدف لتقليل املخاطر بالنسبة للطرف املتحوط، إال أهنا ال تضمن انتفاء ( املشتقات)التقليدية 

إضافية قد تصل إىل ويف كثري من احلاالت تؤدي عقود املشتقات إىل خماطر وخسائر  1.املخاطر متاماً 
 2.اإلفالس

وهلذا يتعذر . أن أدوات التحوط هي نفسها أدوات املقامرةهو واملأزق الذي تواجهه الصناعة التقليدية 
 3.املولدة للثروةالنافعة املبادالت املقامرات على سيطرة الفصل بينهما، وهو ما يؤدي إىل 

يق التحوط وإدارة املخاطر دون أن تنجرف فالتحدي إذن هو يف تصميم أدوات ومنتجات تنجح يف تق
وقواعد املبادالت يف الشريعة اإلسالمية كفيلة بتحديد اإلطار املناسب لتطوير هذه  .والرهان القمارإىل دائرة 

 .األدوات

 :هناك عدة طرق للتحوط ميكن أن تقق هذا اهلدف، ميكن تصنيفها كما يلي

 .التحوط االقتصادي .1

 .التحوط التعاوين .2

 التحوط التعاقدي .3

 التحوط االقتصادي} TC "التحوط االقتصادي" \f C \l "2" { 
ويراد به أساليب التحوط اليت ال تتطلب الدخول يف ترتيبات تعاقدية مع أطراف أخرى بقصد التحوط، 

وأبرز هذه األساليب وأقدمها هو تنويع . فهو توط منفرد يقوم به الشخص الراغب يف اجتناب املخاطر
يف مواجهة “ سالح”وهذا باعرتاف اخلرباء هو أفضل (. diversification)األصول االستثمارية 

 .املخاطر

فيمكن للمؤسسات اإلسالمية تنويع . وميكن تطبيق التنويع بصور خمتلفة فيما يتعلق بالتمويل اإلسالمي
جل معرض ملخاطر التضخم أو فالبيع اآل. حمافظها بني البيع اآلجل وبني السلم مبا حييد خماطر كل منهما

                                                           
1  J.R. Verma (2008) Derivatives and Risk Management, McGraw Hill, p. 4.5. 
2  A. Mello and J. Parsons (1995) “Maturity Structure of a Hedge Matters: Lessons 

from the Metallgesellschaft Debacle,” Journal of Applied Corporate Finance, vol. 
8.1, pp. 106-120. 
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هذه املخاطر ميكن تييدها . افخفاض القوة الشرائية، خاصة إذا كانت العقود ذات آجال متوسطة أو بعيدة
من خالل عقود سلم يف سلع متنوعة، حيث تصبح موجودات املؤسسة املالية حمفظة من الديون النقدية 

ية يستلزم ارتفاع قيمة السلع، كما أن افخفاض قيمة السلع فالتضخم أو افخفاض القوة الشرائ. والديون السلعية
وبذلك ميكن للمؤسسة املالية أن تافظ على القيمة احلقيقية . يعوضه ارتفاع القوة الشرائية للديون النقدية

وسنرى الحقًا كيف ميكن توظيف التنويع لتحييد خماطر أخرى، مثل خماطر العائد . ألصوهلا واستثماراهتا
 .لسيولةوخماطر ا

 } "f C \l "2\ "تماثل القوائم المالية" TC {توافق القوائم المالية
من أهم مصادر املخاطرة للمؤسسات والشركات هو عدم التماثل بني املوجودات وبني املطلوبات، أو 

 .بني اإليرادات واملصروفات

-just)إلنتاج الفوري يف القطاع احلقيقي ترص الشركات على تقيق هذا التماثل بشىت السبل، مثل ا
in-time) والبيع املباشر ،(direct-to-costumer) وحنوها من التقنيات اليت تقلص الفجوة بني ،

كما ترص هذه املؤسسات على تقيق نوع من التكامل بينها وبني املؤسسات . اإليرادات واملصروفات
 1.استجابة للطلب النهائي املوردة أو املستفيدة ليصبح خط اإلنتاج الكلي أكثر مرونة وأسرع

ويف املقابل، جند املؤسسات املالية التقليدية، خاصة املصارف وشركات التأمني التجاري، تتجه إىل 
وبالرغم من أن هذه الفجوة . النقيض، حيث تعتمد أساساً على وجود فجوة كبرية بني املوجودات واملطلوبات

أكرب، وهذا هو الذي دعا إىل إنشاء املصارف املركزية والتأمني على قد تفتح فرصاً للربح، إال أهنا تولد خماطر 
وكما هو معلوم، فإن خماطر القطاع . الودائع بالنسبة للمصارف، وإىل إعادة التأمني بالنسبة لشركات التأمني

يد وهذا قد يفسر االنتشار املتزا. املايل مل تتقلص من خالل هذه األجهزة والرتتيبات، بل هي يف ازدياد
لكن هذا جعل املؤسسات املالية تتحمل املزيد . للمشتقات، فهي تقوم بنقل هذه املخاطر إىل أطراف أخرى

من املخاطر ومن مث املزيد من االختالل يف كالقوائم املالية، ومن مث تلجأ إىل استعمال املزيد من املشتقات، 
 .وهكذا دواليك

روة والنشاط احلقيقي من جهة ت والديون من جهة، وبني الثالتمويل اإلسالمي حيقق التوازن بني االلتزاما
وهلذا السبب فإن األصول وااللتزامات جيب أن تكون متكافئة وحمققة حلد أدىن من التواؤم والتوافق  .أخرى

وبناء على ذلك ال يتصور نشوء اختالل مقصود لآلجال . يقابله حقيقي نظراً ألن االلتزام ال ينفك عن أصل
 .وااللتزامات على النحو املشار إليه سابقاً ألن هذا إمنا يقع يف حالة االنفصال بني اجلهتني بني األصول

                                                           
 .177التحوط في التمويل اإلسالمي، ص: انظر  1
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ومن يستدين مع علمه أنه ال يستطيع الوفاء إال من خالل دين جديد عند حلول األجل فقد أنشأ 
أما الوفاء بدين من . لذمة منهألن الوفاء بالدين إمنا يكون برباءة ا. التزاماً يعلم مسبقاً أنه ال يستطيع الوفاء به

خالل إنشاء دين آخر فهذا يف حقيقته قلٌب للدين من جهة املدين، وهذه الصيغة هي الشائعة يف أسواق 
املنهي عنه “ بيع ما ليس عندك”كما أن هذا يدخل يف . roll overالنقد، وهو املراد بتدوير الدين 

، وهذا األخري ال ميكن الوفاء به عذر الوفاء به إال بالتزام آخرشرعاً، إذ هو إنشاء اللتزام مع العلم املسبق بت
أضف إىل ذلك أن . ال يمكن الوفاء بهذا االلتزام بما يبرئ الذمةفحقيقة األمر أنه . إال بآخر، وهكذا

هذا يؤدي إىل التسلسل املمتنع عقاًل، إذ ال ميكن أن يستمر األمر على هذ املنوال بل ال بد يف النهاية من 
وهذه العلة هي نفسها علة منع . ن يتوقف، وإذا توقف فال مناص من التعثر والعجز عن السداد ال حمالةأ

 .التسويق اهلرمي الباطل شرعاً 

وبعض الصيغ املطبقة يف الصناعة املالية اإلسالمية تؤدي إىل النتائج نفسها الختالل األصول 
من خالل مقلوب التورق قروضًا قصرية األجل،  فبعض املؤسسات اإلسالمية أصبحت تقرتض. وااللتزامات

وقد يقع االقرتاض من خالل الصكوك اليت تنتهي يف . وتوظفها من خالل التورق املنظم آلجال أطول بكثري
ونظراً ألن . حقيقتها إىل ديون، ويتم تدوير هذه القروض باستمرار، متاماً كما هو احلال يف الصناعة التقليدية

ملستخدمة يف عملية االقرتاض ال تقق أي وظيفة اقتصادية، فينتفي بذلك أي ارتباط السلع أو األصول ا
وقد . عضوي بني األصول وااللتزامات، وينشأ من ذلك املخاطر نفسها اليت تعاين منها النظم املالية التقليدية

سالمية أدى هذا االختالل إىل حصول عدد من حاالت التعثر واإلفالس يف املؤسسات أو الصكوك اإل
. وأوضح ضحايا اختالل االلتزامات كانت البنوك االستثمارية اإلسالمية، خاصة يف منطقة اخلليج. مؤخراً 

ووفقًا لتقرير مؤسسة موديز، فإن هذا القطاع من الصناعة املالية اإلسالمية تضرر كثريًا بسبب جفاف 
مليون دوالر يف  169م إىل 2998فقد افخفضت أرباح هذه املؤسسات من مليار دوالر يف . السيولة

٪ من جمموع 38وقد كانت استثماراهتا غري سائلة بينما كانت االلتزامات قصرية األجل تصل إىل . م2990
ويقرتح التقرير إعادة النظر يف النموذج الذي تتبعه املصارف االستثمارية اإلسالمية، مع رفع رأس . التزاماهتا

  1.املال والتمويل طويل األجل

مقاصد السياسة النقدية تقيق االستقرار الكلي للنظام املايل و وال ريب أن مقاصد االقتصاد اإلسالمي 
ولذا فمن الضروري إعادة تنظيم بنية املؤسسات املالية مبا حيقق التوافق بني األصول . واالقتصادي

وحمور إعادة التنظيم . اليةوااللتزامات، سواء كانت املؤسسات مصارف جتارية أو استثمارية أو أي مؤسسة م
وهذا ما . هو بفرض حد أدىن من التوافق والتوازن بني األصول وااللتزامات، خاصة فيما يتعلق باآلجال

                                                           
1  Moody’s (2010) “GCC Islamic Investment Banks: Mid-Crisis Collapse to Force 

Improved Risk Management,” Special Comment, Report no. 127324. 
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فاختالل اآلجال هو جوهر املشكلة سواء  . ، من خالل نسب السيولة واآلجال3اجتهت إليه معايري بازل 
، وهو أصل ما دل عليه حديث النهي عن بيع ما ليس ةلتجارية أو املصارف االستثماريكانت يف املصارف ا

املالية  ورمبا مل تكن هذه املعاين واضحة يف السابق، لكن بعد التجارب املريرة اليت شهدهتا األسواق. عند املرء
 .احلل اجلذري هلاالسعي إلجياد ، مل يعد هناك مربر إلغفال أصل املشكلة و حول العامل

 التحوط التعاوني} TC " ط التعاونيالتحو" \f C \l "2" { 
بني العلماء  حمل اتفاق فإن مشروعيتهالتأمني التعاوين قائم على أساس التعاون وليس االسرتباح، ولذا 

وحمور الفرق . شبه هبذا وهذا ض وال من املعاوضة احملضة، بل لهالتعاون ليس من التربع احملو . واجملامع الفقهية
فالتبادل يف التأمني التعاوين خيلو من ضمان التعويض الذي ميثل . بينها وبني املعاوضة هو انتفاء الضمان

أساس التأمني التجاري القائم على املعاوضة، بل يقتصر التعويض على موجودات صندوق اشرتاكات 
والعجز إما أن يتم تغطيته اختياريًا من قبل . لعجزاألعضاء، وال يوجد جهة تلتزم يف ذمتها بضمان ا

وهبذا ينتفي معىن املعاوضة من . األعضاء، دون إلزام، أو بتخفيض التعويض املمنوح للمتضررين بنسبة العجز
  1.التأمني التعاوين، ومن مث الغرر املمنوع شرعاً 

. ري موجود أصاًل يف التحوط التعاوينغ الغرر واملقامرةونظرًا النتفاء املعاوضة على الضمان، فإن عنصر 
وهذا يعين أن هذا األسلوب حيقق ميزة توزيع املخاطر وتفتيتها بني املشرتكني دون الوقوع يف مشكالت 

 .فهي صيغة للتحوط احملض دون أن تشوبه شائبة اجملازفة. اجملازفة اليت تعاين منها املشتقات

اطر املشرتكني مستقلة عن بعضها وغري متالزمة قدر ولكي تقق هذه الصيغة هدفها ينبغي أن تكون خم
وكلما كان املشرتكون أكثر تنوعاً كلما  . اإلمكان، حبيث يتجنب الصندوق احتمال وقوع خسائر دفعة واحدة

 .  كانت إمكانية تفتيت املخاطر أكرب

لعمالت وبناء على ذلك ميكن للمؤسسات اإلسالمية التحوط من شىت أنواع املخاطر، مثل خماطر ا
وخماطر االئتمان وخماطر العائد، من خالل صناديق تعاونية تنشأ هلذا الغرض، وتدار من قبل جهات 

ويقوم األعضاء بدفع اشرتاكات مقابل تقدمي الصندوق احلماية لألعضاء من . متخصصة يف إدارة املخاطر
ونظراً . بط التأمني التعاوين الشرعيةويلتزم الصندوق بالتعويض بقدر موجوداته، وفق ضوا. املخاطر املتفق عليها

ألن الصندوق قائم على مبدأ التعاون، فإن املخاطر األخالقية ستكون منخفضة مقارنة باملشتقات واألدوات 
 . التقليدية

وميكن إنشاء صناديق متعددة ملختلف أنواع املخاطر، باإلضافة لتقدمي احلماية للصناديق نفسها من 
 .تقدم محاية جململ الصناديق، على غرار عمليات إعادة التأمني" مركزية"صناديق خالل اشرتاكها يف 

                                                           
 .715-215قضايا في االقتصاد والتمويل اإلسالمي، ص: انظر  ٧١
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والصناعة اإلسالمية تفتقر لألسف هلذا النوع من املؤسسات، وهلذا تعاين من غياب البديل اإلسالمي 
من احملاذير هبا الكثري يف جمال إدارة املخاطر الذي يغنيها عن اللجوء لألدوات واألساليب التقليدية اليت يشو 

 .الشرعية

  } "f C \l "2\ "التحوط التعاقدي" TC {التحوط التعاقدي (0)

وسيتم . املقصود بالتحوط التعاقدي هو أدوات التحوط القائمة على عقود املعاوضة اليت يراد هبا الربح
اآلجل والسلم، الرتكيز على املخاطر املتعلقة بأبرز عقود التمويل اإلسالمية، وهي عقود املضاربة والبيع 

 .وسنبدأ بعقد املضاربة ألنه أساس عقود التمويل اإلسالمية

 المضاربة} TC "المضاربة" \f C \l "2" { 
املضاربة صورة من صور املشاركة، وكانت عرب التاريخ اإلسالمي أكثر أساليب التمويل واالستثمار 

صارف اإلسالمية فيما يتعلق باحلسابات وهي اليوم أساس العالقة بني املودعني وبني غالبية امل. انتشاراً 
بسبب ارتفاع املخاطر، وإمنا بسبب بالضرورة ليس أما يف جمال التوظيف فهي حمدودة التطبيق . االستثمارية

  .غياب التقنيات واآلليات املناسبة للتعامل مع هذا النوع من املخاطر

بالضرورة هو األنسب لتحليل خماطر املضاربة فاألسلوب الشائع لدراسة املخاطر االئتمانية قد ال يكون 
" االستئمان"وتتاج املؤسسات املالية اإلسالمية إىل تبين صيغ أكثر تطوراً، مثل تقييم جدارة . واملشاركة

(fiduciary capacity .) وقد قام خمترب التمويل الريادي جبامعة هارفارد بتطوير تقنيات لتقييم األعمال
 1.قليل خماطر التعثر واإلخفاقالصغرية والريادية لت

بل إن عقد املضاربة يفرض املزيد . متييز العميل الناجح من غريهاألدوات واآلليات تنجح غالباً يف وهذه 
وهذا يعين أنه إذا مت تطبيق هذه املعايري بدقة، . من التدقيق على العميل نظراً لتعرض البنك الحتمال اخلسارة

 .وأفضل من التمويل االئتماينفإن رحبية البنك ستكون أعلى 

 } "f C \l "2\ "البيع اآلجل لطرف الثالث" TC {حماية رأس المال في المضاربة
ومع ما تقدم فيمكن للممول أن حييد خماطر رأس املال، كليًا أو جزئياً، من خالل البيع اآلجل لطرف 

فله حينئذ أن . فإذا قدم املصرف التمويل باملضاربة للمؤسسة، أصبح حبكم العقد شريكاً يف موجوداهتا. ثالث
وبذلك  2 .قيمة رأس املال بثمن مؤجل يعادل( شركة تأمني مثالً )طرف ثالث يبيع نسبة من حصته إىل 

يستطيع املمول محاية رأس املال ويف الوقت نفسه االستفادة من اجلزء الذي احتفظ به من مشاركته مع 
                                                           

1  Entrepreneurial Finance Lab: www.eflglobal.com . 
البحث عن أدوات مبتكرة إلدارة ”: انظر بحث الكاتب. كما يمكن بيع الحصة كاملة مع استثناء نسبة من الربح   2

 . “المخاطر

http://www.eflglobal.com/
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فإهنا تستفيد امتالك حصة مشاركة دون دفع ( شركة التأمني)أما الطرف الثالث . املؤسسة يف األرباح املتحققة
ال تتحمل أي مديونية من هذا ( املضارب)ستفيدة من التمويل األهم من ذلك أن املؤسسة امل. الثمن نقداً 

فالتمويل بالنسبة للمؤسسة ال يزال باملضاربة، وهذا يعين أن هذه الصيغة تقق مصاحل اميع . الرتتيب
 .األطراف

 } "f C \l "2\ "المضاربة مع تأخير رأس المال" TC {في المضاربة رأس المالتسليم  تأخير 
لكن احلنابلة يرون أن املضاربة عقد . يرون اشرتاط تسليم رأس املال لصحة عقد املضاربةامهور الفقهاء 

وهذا نظري شركة  1.على عمل وليس على مال، ومن مث فإن تسليم رأس املال ليس شرطًا يف صحة العقد
هم يف ذلك الوجوه القائمة على االئتمان وليس فيها رأس مال حاضر، واليت جييزها احلنابلة أيضًا ويشارك

 2.احلنفية

وبناء على ذلك ميكن للمصرف أن يربم عقد املضاربة دون تسليم رأس املال للمضارب، على أن يقوم 
العميل بإجراء الصفقات الالزمة بضمان املصرف، على غرار شركة الوجوه، حبيث يشرتي السلع بأجل قصري 

راء للمورد مباشرة ويستلم مثن البيع ويعطي مث يبيعها للعمالء، وإذا مت ذلك يقوم املصرف بدفع مثن الش
هذه الصيغة تيد املخاطر األخالقية اليت قد يتعرض هلا املصرف . املضارب حصته من الربح وحيتفظ بالباقي

عند تطبيق عقد املضاربة، حبيث يكون املصرف على اطالع على كل مراحل الدورة التجارية مبا حيفظ حقوق 
 .الطرفني

 البيع اآلجل} TC "البيع اآلجل" \f C \l "2" { 
 :العقد يتضمن عدة أنواع من املخاطر، أبرزها. البيع اآلجل أحد أكثر الصيغ اإلسالمية انتشاراً 

 .خماطر السيولة .1

 .خماطر العائد .2

 .خماطر العمالت .3

خماطر سيولة وهذا ما يرتتب عليه (. الدوالر مثالً )املعتاد يف البيوع اآلجلة أن يكون الثمن بعملة حمددة 
الدين، خصوصًا يف البيوع طويلة األجل، إذ ال جيوز تداول الديون النقدية بثمن حاضر، ألهنا صرف مع 

وهذا قد يقلل من خماطر  3من املمكن بيع الدين النقدي بأعيان أو سلع حاضرة،. التأخري وهو ممنوع شرعاً 

                                                           
 ".مضاربة"الموسوعة الفقهية،: انظر   1
 .“شركة”المصدر السابق،   2
 .1، ج11، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، بحوث بيع الدين، ع“دين”الموسوعة الفقهية،    3
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سنرى الحقًا كيف ميكن معاجلة هذه . ةالسيولة، لكن هذه الصيغة تظل حمدودة بسبب القيود اإلجرائي
 .املشكلة بشكل أفضل

 } "f C \l "2\ "مخاطر العائد" TC {مخاطر العائد
تربز خماطر العائد يف البيع اآلجل نظرًا إىل أن مقدار الدين ثابت يف الذمة وال جيوز تغيريه خاصة 

جل، حيث تصبح احتماالت تغري وهذه املشكلة تظهر بوضوح يف العقود متوسطة أو طويلة األ. بالزيادة
 .العائد كبرية وملموسة

وميكن التقليل من هذه املخاطر من خالل التأمني التعاوين، كما سبق، حبيث يتم إنشاء صندوق 
  .للتأمني على خماطر العائد لألعضاء املشرتكني يف الصندوق

ركة، خاصة إذا كان املدين ميكن أيضًا معاجلة هذه املشكلة من خالل اجلمع بني البيع اآلجل واملشا
جزء آجل يف ذمة املدين يغطي رأس املال، وجزء يتمثل يف : منشأة جتارية، حبيث يتكون الثمن من جزئني

 1.ومبوجب هذه امللكية يستحق الدائن نصيبًا يف األرباح حسب االتفاق. ملكية شائعة من أصوله املنتجة
مضمون يف ذمة املدين، فاعتباره نسبة من أرباح املدين من  وإذا كان حيق للدائن يف البيع اآلجل تديد ربح

 .باب أوىل

، لسبب (floating interest)وربط العائد بأداء املدين الفعلي أفضل من ربطه بالفائدة املتغرية 
إذ من املعروف يف النظرية االقتصادية أن الفائدة إامااًل مرتبطة عكسيًا باألداء . يعرفه االقتصاديون جيداً 

االقتصادي، فافخفاض الفائدة يرتافق مع تسن األداء االقتصادي، بينما ارتفاع الفائدة يرتافق مع تراجع 
وهذا يعين أنه يف ظل الفائدة املتغرية فإن الدائن أو املصرف حيصل على فائدة منخفضة . األداء االقتصادي

صادي، بينما حيصل املصرف على يف الوقت الذي تتحسن فيه فرص الربح للمدين يف ظل االنتعاش االقت
هذا . عوائد مرتفعة يف الوقت الذي يرتاجع فيه األداء االقتصادي ومن مث تتضاءل فرص الرحبية أمام املدين

 .التنافر يف املصاحل غري موجود إذا كان العائد مرتبطاً باألداء مباشرة

 } "f C \l "2\ "تنويع الثمن المؤجل" TC {تنويع الثمن المؤجل
. من املمكن معاجلة خماطر العائد والسيولة معًا من خالل تديد مكونات الثمن اآلجل بطريقة مناسبة

فبداًل من أن يكون الثمن يف البيع اآلجل بعملة حمددة، ميكن تنويع الثمن ليكون سلة من عدة أصول مالية، 
املعادن، األسهم، وحدات الصناديق، تشمل باإلضافة للعملة املطلوبة أصواًل مقبولة شرعاً، غري نقدية، مثل 

ويتم تديد نسبة هذه األصول من إامايل الثمن . صكوك اإلجارة، أو غريها من األصول القابلة للتداول
فإذا كانت العملية تتضمن شراء أصل مبليون دوالر مثاًل، . الكلي مبا يضمن للممول وقاية رأمساله يف العملية

                                                           
 .ويتم التخارج بين الطرفين من خالل المشاركة المتناقصة 1
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مليون دوالر  2.2ًا ملدة عشرين سنة، فسيكون الثمن اإلامايل هو سنوي% 6مث بيعه بثمن آجل بربح 
، أما هامش الربح فيمثل %54نصيب رأس املال من إامايل الثمن هو . مقسطًا على مدى عشرين عاماً 

 .من الثمن املؤجل% 44

ويساوي األول بالدوالر : وبداًل من أن يكون الثمن كله بالدوالر، ميكن أن يتكون الثمن من جزئني
اجلزء الثاين ميثل الربح ويتكون من أصول قابلة للتداول، كاألسهم . مليون دوالر، وهو ما يعادل رأس املال

 .والسلع ووحدات الصناديق والصكوك وحنوها

من إامايل الثمن، % 49فحيث إن األصول املتداولة تتجاوز : وهذه الصيغة تقق هدفني يف آن واحد
للتداول وفقًا للرأي السائد عند الفقهاء املعاصرين باعتبار الثمن سلة واحدة من  فهذا يعين أن الثمن قابل

وهبذا ميكن جتنب خماطر السيولة، كما ميكن تويل الثمن إىل صكوك قابلة للتداول يف أسواق . األصول املالية
اوهلا، ألن وبالرغم من أن هذه األصول موصوفة يف الذمة، لكن ذلك ال يفرض أي قيود على تد. املال

وحينئذ ال تنشأ . رأمسال هذه األصول ليس نقدياً، كما هو احلال يف السلم، بل السلعة حمل البيع اآلجل
 .مشكلة ربح ما مل يضمن الختالف جنس رأس املال عن جنس مثن البيع

عكس وحيث إن األصول املتداولة يتم تسعريها أواًل بأول، فإن أي تغري يف معدالت العائد السائدة سين
وحيث إن هذه األصول متثل جانب الربح فقط . على أسعار هذه األصول، وبذلك يتم تييد خماطر العائد

وهبذا فإن تنويع مكونات الثمن اآلجل . يف الثمن اآلجل، فإن رأمسال املمول يظل بعيداً عن خماطر التذبذب
الصيغة تعاجل ثالثة أنواع من املخاطر  فهذه. يسمح بتحييد خماطر العائد والسيولة، دون اإلضرار برأس املال

 .خماطر العائد وخماطر السيولة وخماطر رأس املال: يف الوقت نفسه

وأما ما يتعلق باملدين فيمكنه قبول االلتزام بسلع أو أصول مالية أخرى إذا كان ذلك يتوافق مع طبيعة 
ا على البرتول مثاًل، ميكنها أن فالشركات أو احلكومات اليت يعتمد دخله. نشاطه وميدان عمله التجاري

جتعل السلع املستقبلية تتكون من البرتول أو مشتقاته، وهذا خيفف من عبء االلتزام عليها بالسداد بالعملة 
وإذا كان املدين حيقق إيراداته من مصادر متعددة فيمكن بناء مكونات الثمن اآلجل حبسب هذه . األجنبية

وإذا كان املدين ال يرغب يف . نالدائن واملدي: ية تقيق مصلحة الطرفنياملصادر، لتكون النتيجة يف النها
تمل أعباء التنويع، فيمكن دخول وسيط يتحمل هذه املخاطر من خالل صيغة املراحبة إلدارة املخاطر، كما 

  .سيأي

من ملا سبق ( floating interest)وبناء الثمن اآلجل من خالل السلع أفضل من الفائدة املتغرية 
هذا . أن عالقة الفائدة باألداء االقتصادي عمومًا عالقة عكسية، مما يؤدي إىل تنافر مصاحل الدائن واملدين

 .التناقض يف املصاحل ميكن تييده من خالل تنويع مكونات الدين على النحو السابق
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 المرابحة إلدارة المخاطر} TC "المرابحة إلدارة المخاطر" \f C \l "2" { 
لقرض بفائدة، وهذا ة املصرفية صيغة شائعة للتمويل، وهي بديل عن الآلمر بالشراء أو املراحباملراحبة 

تتفق مع مبادئ االقتصاد البديل قائم على الربط بني التمويل وبني التبادل املولد للثروة، وهي لذلك صيغة 
 .اإلسالمي

فاملؤسسة املالية اليت متلك القدرة . أيضاً لكن ليس هناك ما مينع من تطبيق املراحبة لغرض إدارة املخاطر 
لتحمل املخاطر ميكن أن تكون هي الوسيط بني طريف املبادلة احلقيقية مبا حيقق يف النهاية مصاحل األطراف 

 .الثالثة

يف حني تصل ( اليورو مثالً )على سبيل املثال إذا رغبت مؤسسة جتارية يف استرياد سلع بعملة معينة 
، فستواجه هذه املؤسسة خماطر اختالف سعر الصرف بني الدوالر (الدوالر)ملة مغايرة على إيراداهتا بع

فقد يكون سعر الصرف وقت التعاقد على استرياد السلع . واليورو بني وقت التعاقد وبني وقت السداد
داد لكن إذا حل وقت س. دوالر مقابل اليورو، وتدد أسعارها وتسويقها على هذا األساس 1.14املطلوبة 

دوالر لليورو، وهو ما جيعل املستورد يتعرض  1.5أشهر مثاًل، فقد يصبح سعر الصرف  6مثن السلع بعد 
 %.21خلسارة تتجاوز 

استثماري مع بنك  (currency forwards)الصناعة التقليدية تقدم احلل من خالل عقود صرف آجلة 
حيث إن ضوابط الصرف تقتضي أن يكون و . أو مؤسسة مالية لديها االستعداد لتحمل خماطر سعر الصرف

البديل هو أن يتم دمج الصرف اآلجل . التبادل للعمالت فورياً، فإن عقد الصرف اآلجل غري جائز شرعاً 
وهبذه . السلع من املصّدر باليورو مث يبيعها للمستورد بالدوالراالستثمار ي بعقد البيع، حبيث يشرتي البنك 

خماطر الصرف بني  االستثماريملصدر واملستورد بعملته احمللية، ويتحمل البنك الطريقة تتم املبادلة لكل من ا
والبنك االستثماري مستعد لتحمل املخاطر على كل تقدير، سواء بالصرف املؤجل أو باملراحبة،  .العملتني

أن  لكن إذا أراد البنك بدوره أن حيمي نفسه بطرق مشروعة، فيمكنه. فليس هناك خماطر إضافية يتحملها
 1.، كما سبق مناقشته(مع مصارف أخرى مثالً )يلجأ إىل صور التحوط االقتصادي والتعاوين 

وهذا الدمج بني الصرف اآلجل وبني البيع الفعلي نظري الدمج بني التمويل وبني البيع يف املراحبة 
يضًا مصلحة التحوط وكما أن املراحبة املصرفية تقق مصلحة التمويل، فيمكن أن تقق أ. املصرفية املعروفة

 .وسبق أن الزمن واخلطر وجهان لعملة واحدة، فما ينطبق على أحدمها ينطبق اآلخر. وإدارة املخاطر

لكن التحوط هنا ال يتم مبعزل عن النشاط احلقيقي املنتج، كما هو احلال يف أدوات التحوط التقليدي، 
املبدأ الذي سبقت اإلشارة إليه وهو ربط إدارة وهذا يتفق مع . بل مبوازاته حبيث ال ينفك أحدمها عن اآلخر

                                                           
 .ه1877، ندوة البركة، "التحوط من مخاطر أسعار الصرف في التعامالت المالية اإلسالمية: "انظر بحث الكاتب  1
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املخاطر بالنشاط املولد للثروة، مما جيعل القيمة املضافة من التبادل احلقيقي جترب تكلفة التحوط، فتصبح 
املبادلة يف النهاية إجيابية وليست صفرية كما هو احلال يف املشتقات، متامًا كما أن دمج التمويل مع التبادل 

ة املضافة للتبادل جترب تكلفة التمويل، لتصبح املبادلة يف النهاية إجيابية مبا يسمح بتحقيق مصاحل جيعل القيم
كما أن دمج التحوط ضمن املبادلة مينع اجملازفة من أن تستويل على األسواق املالية كما هو . اميع األطراف

 .احلقيقي احلال يف أسواق املشتقات، بل جيعلها خاضعة ومرتبطة مباشرة بالنشاط

جتدر اإلشارة إىل أن عدد العقود وعدد األطراف يف كل من املراحبة إلدارة املخاطر، وعقود الصرف 
يستويف لكن يف املراحبة يتم ترتيب التنفيذ حبيث . ففي احلالتني هناك عقدان وثالثة أطراف. اآلجل، واحدة

وهلذا السبب ميكن إنشاء . تزام بالرتتيبضوابط التملك والبيع، أما يف التحوط التقليدي فال يوجد أي ال
عشرات العقود اجلانبية على عقد الشراء األصلي، وهو ما يؤدي إىل تضاعف عمليات الرهان والقمار مقابل 

 .عملياتاإلنتاج احلقيقي، وهذا أحد أهم أسباب الكوارث واألزمات املالية

لتحييد خماطر العملة أفضل من توسيط معادن أو سلع غري مقصودة، كما تطبقه بعض وصيغة املراحبة 
فهذه السلع ال تقق أي قيمة مضافة ومن مث تصبح تكلفة دون مقابل، وهو ما يؤدي . املؤسسات اإلسالمية

ل أضف إىل ذلك أن هذا األسلوب يعين عمليًا فص. غالبًا إىل الصورية واختالل ضوابط القبض والتملك
إدارة املخاطر عن توليد الثروة، مما يؤدي إىل اميع املفاسد املرتتبة على املشتقات املالية، مع التكلفة اإلضافية 

كما أن هذه الصيغ قد تؤدي إىل خسائر مالية وليس للقواية من املخاطر، كما حصل . للسلع غري املنتجة
 .على آليات املشتقات نفسهالبعض املؤسسات اإلسالمية، نظراً ألهنا تعتمد يف اجلوهر 

وبداًل من ذلك ال يوجد ما مينع من توسيط السلع املقصودة ابتداء من املبادلة، لتكون العملية يف 
 .النهاية مولدة للثروة وحمققة يف الوقت نفسه لقيمة مضافة لالقتصاد، فتكون أكثر مصداقية وأكثر كفاءة معاً 

فإذا فرض ألي سبب . الثمن اآلجل اليت سبق احلديث عنها ميكن تطبيق املراحبة بغرض تنويع مكوناتو 
أن العميل املدين ال يرغب بااللتزام باملكونات اليت تناسب الدائن، فيمكن توسيط البنك حبيث يشرتي 
السلع حمل التمويل من الدائن بالثمن حبسب املكونات اليت تناسبه، مث يبيع السلع للعميل باملكونات اليت 

وهذا حيقق هدف التحوط من خالل النشاط احلقيقي،  . ل البنك خماطر التفاوت بني اجلهتنيتناسبه، ويتحم
 .كما يضمن ضبط اجملازفة يف هذا اإلطار وليس خارجاً عنه، كما هو احلال يف املشتقات

 السَّــلم} TC "السَّــلم" \f C \l "2" { 
وهذه الصيغة . ة مؤجلة يف الذمةالسلم صيغة للتمويل من خالل تقدمي نقد حاضر مقابل سلع موصوف

خماطر : لكنها تتضمن نوعني من املخاطر. متتاز بتقدمي التمويل فورًا مقابل عوض مضمون يف ذمة املدين
 .السيولة وخماطر رأس املال



21 
 

فاجلمهور على املنع، . أما خماطر السيولة فتنشأ بسبب اخلالف يف جواز بيع دين السلم قبل قبضه
أما شيخ اإلسالم ابن تيمية فريى جواز بيع دين السلم قبل قبضه . واز فيما عدا الطعامواملالكية يرون اجل

 1.بشرط عدم الربح، لئال يكون قد ربح ما مل يضمن

إذا ( الدائن)لكن من املمكن اخلروج من اخلالف من خالل السلم املوازي، حبيث يقوم رب السلم 
وهذا يسمح . ، لسلع بنفس مواصفات السلم األولرغب ببيع دين السلم بإصدار سلم جديد بضمانه هو

. فهذا الضمان يربر له الربح وخيرجه من دائرة النهي عن ربح ما مل يضمن. له بالبيع بأي سعر نظراً لضمانه
وهذا الضمان نظري ما ينص عليه قانون األوراق التجارية من أن األصل أن بائع الورقة التجارية يضمنها حىت 

فمبدأ ضمان . ع مصدر الورقة عن السداد فإن البائع األخري يلتزم أمام املشرتي األخري بالوفاءلو تعثر أو امتن
البائع وحق املشرتي يف عدم الرجوع على املصدر مبدأ معروف يف القوانني التجارية، وال يوجد ما مينع من 

 .تطبيقه على ديون السلم

أنه يقلل من خماطر التذبذب يف أسعار السوق وذلك . وضمان البائع حيقق ميزة إضافية لعقد السلم
فامليزة هي سهولة اخلروج من االستثمار واحلصول على . فالتداول له ميزة وله تكلفة. الناجتة عن التداول

فاملنع من تداول دين السلم . والسلم رمبا ينجح يف تييد هذه التكلفة. والتكلفة هي تذبذب السعر. السيولة
لكن السلم املوازي يسمح . االت تذبذب السعر، ومن مث يقلص من خماطر السوقمباشرة يقلل من احتم

 .باحلصول على السيولة

ومن الناحية املالية فإن الضمان اإلضايف يف السلم املوازي متوقف على عجز املدين األول عن التسليم، 
ة امليزانية، شأنه ، ولذا ينبغي أن يسجل خارج قائم(contingent liability)فهو إذن ضمان مشروط 

( clearing house)جدت سوق مركزية منظمة للسلم، فإن بيت املقاصة وإذا وُ . شأن خطاب الضمان
ميكن أن يقوم بالتأمني التكافلي بني أعضاء السوق على عمليات السلم املوازي، مبا جيعلها تستقل عن قائمة 

 .امليزانية

 مخاطر رأسمال في السلم
فالسلعة املسلم فيها قد خيتلف سعرها وقت . خماطر رأس املال عقد السلم هيأحد أهم املخاطر يف 

فافخفاض افخفاض الثمن بدرجة كبرية . التسليم عن السعر املتوقع مبا ميكن أن يسبب الضرر ألحد الطرفني
. ل وقت التسليمحيقق مصلحة املدين لكنه يضر مبصلحة الدائن ألنه يشرتي بثمن أكرب بكثري من مثن املث

ن ارتفاع السعر بدرجة عالية حيقق مصلحة الدائن لكنه يضر مبصلحة املدين ألنه باع والعكس صحيح، إذ إ
وهذه املشكلة ظهرت بوضوح عندما طبقت صيغة . بثمن أقل بكثري من مثن السوق احلاضرة وقت التسليم

                                                           
 .514-21/517، الفتاوى، “سلم،”الموسوعة الفقهية،   1
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، “بند اإلحسان”مُسي  السلم يف السودان الذي كان يعاين من مشكلة التضخم، مما أدى إىل استحداث ما
 1.حبيث يتم ختفيض كمية املسلم فيه إذا جتاوز فرق السعر ثلث الثحمن املتفق عليه

 أو بالقيمة السَّـلم بالسـعر} TC "السَّـلم بالسـعر" \f C \l "2" { 
وأقرها تلميذه  يف الفقه اإلسالمي، نص على جوازها شيخ اإلسالم ابن تيمية،للسلم صيغة  توجد

ومضمون الصيغة أن  2.، رمحة اهلل على اجلميع، وهي السلم بسعر السوق وقت التسليمالعالمة ابن مفلح
لاير مثاًل، مقابل كمية من القمح تعادل قيمتها حني حلول األجل  19.999املشرتي يدفع مبلغاً من املال، 

كنها غري حمددة املقدار وقت التعاقد، مث يتم تديد فالكمية املباعة من القمح حمددة القيمة ل. لاير 19.499
من السوق، وقسمة القيمة على سعر ( الطن مثالً )املقدار عند حلول األجل من خالل معرفة سعر الوحدة 

 19.499لاير مثاًل، فإن الكمية الواجب تسليمها هي  499فإذا كان سعر الطن وقت األجل هو . الوحدة
 .طناً  21=  499÷ 

يغة تمي كال الطرفني من تقلبات السعر وقت التسليم، فارتفاع السعر حينئذ جيربه افخفاض هذه الص
وهبذا تتفق مصاحل الطرفني ومن مث . الكمية الواجب تسليمها، كما أن افخفاض السعر جيربه ارتفاع الكمية

 .ينتفي الغرر الذي ينتج عن انتفاع أحد الطرفني على حساب اآلخر

 } "f C \l "2\ "ـةمناقش" TC {مناقشـة
 3:وهذه الصيغة للسلم يرد عليها إامااًل اعرتاضان

صلى اهلل عليه أن كمية املسلم فيه جمهولة، وهذا ينايف اشرتاط العلم مبقداره الذي ورد يف حديث النيب  .1
 4.“من أسلف يف شئ فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم”: وسلم

تتضمن الربا، ألن الربح يصبح يف حكم املضمون وال توجد خماطرة يف سعر أن الصيغة من حيث املعىن  .2
 .املسلم فيه

                                                           
سعر ÷ ( 1.777× رأس المال = )الكمية المعدلة : ومعادلة اإلحسان هي. 41-74تجربة البنوك السودانية، ص   1

 .السوق للوحدة
السلم بسعر ”عن بحث  ؛117؛ األخبار العلمية، ص141-8/171؛ الفروع، 777-8/770جامع المسائل،   2

وكان سامي حمود رحمه اهلل قد اقترح هذه . أعداد أمانة الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي“ السوق يوم التسليم
: انظر. م، دون اطالع على رأي ابن تيمية فيما يظهر، ولم توافق عليه الهيئة1148الصيغة لهيئة البركة الثانية في 

وقد أجازت الهيئات الشرعية لعدد من البنوك اإلسالمية صيغة . 28سلم، صاإلطار الشرعي والمحاسبي لبيع ال
 .السلم بالسعر

 .“السلم بسعر السوق يوم التسليم”راجع مناقشات بحث   3
 .متفق عليه  4
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وهذا ما تدل  1.أما ما يتعلق بكمية املسلم فيه، فاشرتاط العلم هبا معلل مبنع وقوع النزاع بني الطرفني
جل ال ينايف ما فإن النص يف احلديث على األ. عليه نصوص الفقهاء، كما تدل عليه قبل ذلك السنة املطهرة

فكذلك . ورد يف األحاديث األخرى من التأجيل إىل امليسرة وإىل العطاء وحنوها، ألن هذا ال يؤدي إىل النزاع
القول يف تديد املقدار، إذا أمكن االستغناء عنه بصيغة ال تؤدي للنزاع مل يكن يف ذلك حمذور، إذ تديد 

القيمة حيقق هذا اهلدف إذ ال ينشأ نزاع بني الطرفني عند تديد والتحديد ب. املقدار ليس هدفاً مقصوداً لذاته
القيمة، فسعر الوحدة يعلم من السوق عند حلول األجل، ومنه يتم حساب الكمية الواجب تسليمها 

 .للمشرتي

والواقع شاهد على أنه يف ظل التغري الفاحش يف األسعار، فإن االقتصار على تديد املقدار هو الذي 
اع بني الطرفني، كما سبق، مما استدعى إدخال التعديل على العقد حبسب سعر السوق عند يؤدي للنز 

ولكن هذا التعديل خاص مبا إذا جتاوز الثلث، وهو حد اجتهادي كما ال . التسليم ملنع الغنب املؤدي للنزاع
سعر، فهو يف القليل، إذا فإذا كان مقبواًل اعتبار سعر السوق وقت التسليم يف حالة التغري الكثري يف ال. خيفى

والتحديد بالقيمة حيقق هذا اهلدف بطريقة منهجية، ألن أي تذبذب يف األسعار . انتفى الربا، من باب أوىل
سينعكس تلقائيًا على الكمية، وتبقى القيمة املتفق عليها بني الطرفني ثابتة، وهبذا يتحقق رضا الطرفني ومن 

 .مث تنتفي أسباب النزاع بينهما

 ة الّرباُشبه
. وأما ما يتعلق بشبهة الربا، فالسلم بالسعر ال يتضمن الربا، ال من حيث الصورة وال من حيث احلقيقة

 :وبيان ذلك

إن السلم بالسعر يف هناية األمر معاوضة بني نقد وسلعة، وينتهي العقد بتسليم املسلحم فيه للمشرتي،  .1
 .مشروعة ال حمذور فيهاوهذه مبادلة حقيقية . وليس بتسليم نقد مقابل نقد

إن املشرتي أو رب السلم ال يربح ما مل يضمن، ألنه ال بد أن يقبض املسلحمح فيه أواًل ويدخل يف  .2
وإذا كان كذلك مل تكن صيغة السلم بالسعر من الربا من . ضمانه قبل أن يبيعه يف السوق بربح

 جييزها امهور الفقهاء، حيث وهي بذلك تتفق مع صيغ املراحبة لآلمر بالشراء اليت. حيث املعىن
وهنا يشرتي السلعة مؤجلة . يشرتي املصرف السلعة نقدًا مث يبيعها باألجل بربح معلوم وحمدد مسبقاً 

فالنتيجة من الصيغتني واحدة، ودرجة ضمان الربح فيهما سواء، واالختالف يف . مث يبيعها نقداً 
 .الرتتيب بني اخلطوات

                                                           
 .“السلم بسعر السوق يوم التسليم”راجع بحث   1
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وقد سبق أن املخاطرة غري مقصودة . ملسلحم فيه ليس هدفًا يف نفسهإن تعرض املشرتي ملخاطر سعر ا .3
وهلذا جاز السلم احلال مع انتفاء خماطر السعر فيه، وقد . يف نفسها، بل هي خالف مقصد التشريع

[ أي البائع واملشرتي]وليس يف علم واحد منهما ”: الشافعي رمحه اهلل على ذلك بقولهاإلمام علق 
ومثل ذلك لو كان األسعار مثبتة من قبل احلكومة مثاًل يف بعض  1.“ُد بيعاً كيف السوق شيٌء يفس

 .فثبات الربح وتديد القيمة وقت التسليم ال حمذور فيه. السلع األساسية، فهذا ال مينع السلم فيها

إن السلم بالسعر يسمح بانتفاع الطرفني، كما هو الشأن يف العقود الشرعية، خبالف الربا الذي يتعذر  .5
فاملدين أو البائع يف السلم بالسعر إذا كان من أهل الصناعة وله خربة بالسوق، فسيمكنه . فيه ذلك

ففي املثال السابق إذا . غالبًا احلصول على السلعة بسعر أقل من سعر السوق السائد عند األجل
عر أقل، لاير، فإن املدين ميكنه احلصول عليه بس 499افرتضنا أن سعر طن القمح عند األجل هو 

ريااًل،  0.349=  21×  349وهذا يعين أن التكلفة الفعلية للمسلم فيه تصبح . رياالً  349مثاًل 
وبذلك يصبح كل من الدائن واملدين منتفعاً من العقد . رياالً  19.999= يف حني كان مبلغ التمويل 

دلني، ومن مث فإن ولكن هذا ممتنع يف الربا الذي يتحد فيه جنس الب. بسبب اختالف جنس البدلني
 .أي ربح أو زيادة ألحدمها فهي خسارة ونقص على اآلخر

فالسلعة يف . إن هذه الصيغة ختتلف عن احليل الربوية، كالعحينة بصورها املختلفة، من ناحية جوهرية .4
فالعميل مبجرد شرائه السلعة بأجل . العحينة ميكن أن تستخدم بعينها لتوليد ما ال حيصى من الديون

بيعها نقداً، لكي يشرتيها غريه بأجل مث يبيعها نقداً، وهكذا، حىت يتولد من السلعة الواحدة ميكنه 
أما يف عقد السلم، مبا فيه السلم بالسعر، فإن هذا متعذر، ألنه مبجرد . جباٌل شاهقة من الديون

يف السلم ال ميكن وهذا يعين أن السلعة الواحدة . استالم املشرتي للسلعة ينتهي الدين وتربأ ذمة املدين
 .أن تولد بعينها من الديون أكثر من قيمتها زائداً هامش الربح

أما يف العينة . فعقد السلم ينظم تلقائيًا حجم املديونية وجيعلها خاضعة دائمًا حلجم التبادل الفعلي
وهذا الفرق . بصورها املختلفة، فال يوجد حد أقصى ملقدار الديون اليت ميكن توليدها من السلعة الواحدة

يؤكد صحة صيغة السلم بالسعر ألهنا تتفق مع منهج التمويل اإلسالمي الذي حيكم الديون ويقيدها 
كما يؤكد خطأ العحينة بصورها املختلفة ألهنا تؤدي إىل النتيجة نفسها للربا، . بالنشاط احلقيقي كما سبق

 .وهي منو املديونية دون خضوع أو انضباط بالتبادل احلقيقي

فالقول جبواز التورق يستلزم القول جبواز السلم . د ما سبق العالقة بني السلم بالسعر وبني التورقويؤك .6
ففي التورق يشرتي املتورق السلعة بألف مؤجلة، لكي يبيعها نقداً . بالسعر، لكن العكس غري صحيح
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والسلم  .فهو يقبض النقد من طرف ويدفع أكثر منه مؤجاًل لطرف آخر. بتسعمائة من طرف ثالث
فاملدين يف السلم بالسعر يقبض النقد من طرف، . بالسعر على أسوأ أحواله يتضمن النتيجة نفسها

. هو رب السلم، ويدفع أكثر منه مؤجاًل لطرف آخر، هو بائع السلعة اليت سيتم تسليمها لرب السلم
كن السلم بالسعر ول. ففي الصيغتني يقبض املدين نقداً من طرف ويدفع أكثر منه مؤجاًل لطرف آخر

يسمح بأفضل من هذه النتيجة، إذا كان املدين من أهل اخلربة ويستطيع احلصول على السلعة بأقل 
من سعر السوق كما سبق، فسيدفع مثناً مساٍو أو أقل من رأس املال، وينتفي بذلك معىن الربا النتفاء 

 .ا متعذر يف التورق بطبيعة احلالفيكون املدين قد قبض نقداً ودفع أقل منه أو مثله، وهذ. الزيادة

فإذا كان السلم بالسعر على أسوأ أحواله يتضمن نفس نتيجة التورق، لكنه يسمح مبا هو أفضل منها،  
كان القول جبواز التورق يستلزم القول جبواز السلم بالسعر، لكن القول جبواز السلم بالسعر ال يستلزم القول 

أن يرى شيخ اإلسالم ابن تيمية جواز السلم بالسعر مع قوله بتحرمي  ولذلك مل يكن غريباً . جبواز التورق
 .فجواز األول ال يستلزم جواز الثاين، خبالف العكس 1التورق،

 تكييف السلم بالسعر
فيتعهد . ميكن النظر إىل صيغة السلم بالسعر على أهنا عقد سلم مع الوعد بالتنازل عما زاد من الربح

والعكس صحيح . عن نسبة معينة من الربح حال ارتفاع سعر املسلم فيه عند األجلالبنك بالتنازل عما زاد 
بالنسبة للمدين، حيث يتنازل عن الوفر يف التكلفة مبا يتجاوز نسبة حمددة متفق عليها حال افخفاض سعر 

جد ما مينع من ونظراً ألن التنازل ال يؤدي إىل حمذور شرعي من الربا أو الغرر، فال يو . املسلم فيه عند األجل
 .هذه الصيغة

 ضوابط تطبيق السلم بالسعر
ينبغي أن يتم تطبيق صيغة السلم ضمن ضوابط حمددة متنع من احنراف الصيغة عن اهلدف املقصود 

 .منها

فقد يساء تطبيق هذه الصيغة حبيث يتم . وأول هذه الضوابط هو تقق القبض للمسلم فيه عند األجل
فالواجب . فتؤول الصيغة إىل نقد حاضر بأكثر منه مؤجالً . وتسليم الثمن للبنكتوكيل املدين ببيع املسلم فيه 

م فيه مما للبنك مصلحة يف وهذا يتطلب أن يكون املسل. هو منع التوكيل يف هذه الصيغة سدًا للذريعة
من مصلحة البنك االحتفاظ حبيث يكون أو صكوك موصوفة، استالمه، مثل وحدات استثمارية موصوفة، 

 .هبا ملا تدره من الدخل
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فافخفاض . ومن الضوابط أن يكون املسلم فيه متوفراً عند األجل مبا يكفي للوفاء يف ضوء تغري األسعار
الكمية املطلوب تسليمها، فما مل تكن السوق تسمح بتوفر هذه الكمية، فإن  سيؤدي إىل ارتفاعاملسلم فيه 

 .هذا سيؤدي إىل النزاع

 } "f C \l "2\ "مخاطر العائد في السـلم بالسـعر" TC {مخاطر العائد في السـلم بالسـعر
يثبت العائد، ميكن للسلم بالسعر أن حييد بشكل كبري خماطر تقلب سعر املسلحم فيه، لكنه يف املقابل 

يف العقود طويلة األجل قد ال تكون هذه اخلاصية مرغوبة نظراً للتغريات اليت تطرأ . كما هو احلال يف املراحبة
احلل ملشكلة العائد سيكون قريبًا من الطريقة اليت . على معدالت العائد واليت قد يتضرر منها كال الطرفني

فيمكن أن يتكون املسلم فيه من . هو تنويع املسلم فيهاستخدمت يف حل مشكلة العائد للبيع اآلجل، و 
 :جزئني

 .جزء حمدد بالقيمة، لتحييد خماطر رأس املال .1

 .جزء حمدد بالكمية، للحصول على عائد مرتبط بالسوق .2

أما خماطر السيولة فيمكن . وهبذا ميكن اجلمع بني التحوط من خماطر رأس املال ومن خماطر العائد
وبناء على ذلك ميكن إصدار صكوك سلم جتمع بني السيولة . لم املوازي، كما سبقمعاجلتها من خالل الس

 . ووقاية رأس املال وتغري العائد حبسب أداء السوق

 خيار الشرط - 7
، لكنه يعطي وإمتامها املشروع مصاحل البيع محايةواهلدف منه هو   1خيار الشرط مشروع بإاماع العلماء،

لكن اهلدف من املبادلة يظل هو  .فيما لو مل تكن نتائج العقد حمققة ملصلحته محاية ألحد الطرفني أو كليهما
فوظيفة خيار الشرط هي تشجيع الطرين على الدخول يف العقد بناء على أن الغالب . إمتامها وليس إلغاءها

 .ر الشرطولكن احتياطاً ملا قد يصيب أحد الطرفني أو كالمها من الضرر، يتم استخدام خيا. هو إمتام العقد

أما إذا كان الغالب على املعاملة، . وليس إلغاءه العقدهو إمتام  وهلذا جيب أن يكون اهلدف من املبادلة
ومقصود الطرفني، هو تنفيذ اخليار وإلغاء البيع، فإن اخليار يف هذه احلالة يستخدم يف نقيض ما شرع له، كما 

. أساساً إلغاءه، ألن هذا لغو وعبث، وال عبث يف التشريعوال معىن إلبرام عقد يراد . هو احلال يف بيع الوفاء
 .وهبذا الضابط اجلوهري ميكن تطبيق خيار الشرط للتحوط مبا ال خيل مبقصود البيع وال يفضي الغرر
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 خيار الشرط في المرابحة 
التاجر حيث يشرتي البنك السلعة من أوضح تطبيقات خيار الشرط هو يف جمال املراحبة لآلمر بالشراء، 

 .باخليار، مث يعرضها على العميل، فإن رغب فيها باعها البنك إىل العميل وألغى خياره مع التاجر

ونظرًا ألن املراحبة ميكن أن تستخدم إلدارة املخاطر، فيمكن تطبيق خيار الشرط يف هذا النوع من 
وسبب وجود مصرفني هو  .يف العملية مصرفوقد يتطلب ذلك، كما رأينا، دخول أكثر من . املراحبة كذلك

صّدر)حبيث يشرتي املصرف األول السلعة من التاجر . بني املصرف األول والثايناختالف العملة 
ُ

( امل
 . بالدوالر مثاًل، مث يبيعها على املصرف الثاين باجلنيه، الذي يبيعها بدوره على العميل باجلنيه مؤجالً 

حبيث يشرتي املصرف األول السلعة . كما سبق،  املؤجلمكونات الثمن  اختالفهو  السببوقد يكون 
 . مث يبيعها بثمن منوع على املصرف الثاين، مث يبيعها املصرف الثاين على العميل مقابل مثن من عملة واحدة

وقد يكون السبب هو اختالف اجلدارة االئتمانية، حيث يرفض املصرف األول مثاًل متويل عميل  
 .يبيعها بداًل من ذلك على املصرف الثاين، مث يبيعها اآلخر على العميلبتصنيف ائتماين منخفض، ف

فإذا أردنا تطبيق خيار الشرط للتحوط يف هذه الظروف، فإن املصرف الثاين ال ميكنه أن يعرض السلعة 
وهذا يقتضي أن يشرتي املصرف األول السلعة باخليار، مث يبيعها خالل . على العميل قبل أن يتملك السلعة

فإن رضي هبا، مت البيع . دة اخليار على املصرف الثاين باخليار أيضاً، مث يعرضها األخري على العميلم
  .للجميع، وإال أعادها املصرف الثاين إىل األول، واألول إىل التاجر

تندرج ضمن ما يعرف عند الفقهاء بالتصرف يف املبيع خالل مدة اخليار، هل ُيسقط وهذه املسألة  
اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة، وابن  فلو اشرتى شخص سلعة باخليار، مث باعها، فإن  ال؟ اخليار أم

، ألنه يدل على الرضا باملبيع، فيدل من إىل أن هذا التصرف فسٌخ خلياره وإبطال لهالقاسم من املالكية، يذهبون 
لشافعية واحلنابلة، إىل أن اخليار ال عند ااملالكية، وهو وجه عدد من وذهب  .مث على إمضاء البيع وسقوط اخليار

 1.عد جمرد البيع إمضاء لهوما مل يصرح بذلك فال يُ  .ختيار إلمتام العقد صراحةتصريح املشرتي باالسقط إال بيح 
 أجاز الشافعية ملن اشرتى سلعة باخليار أن يعرضها للبيع، وكذلك أن يهبها أو يرهنا دون إقباضها، وملو 

كما أجازوا إذا اشرتى الشخص سلعة باخليار  أن يبيعها على أن يكون له اخليار، . وا ذلك إمضاء للبيعيعدّ 
أو ال، فمادام أيضًا وهذا يشمل ما إذا كان املشرتي الثاين له اخليار . وا ذلك إمضاء للبيعة األوىلومل يعدّ 

 2.أشبه البيع قبل القبضاملشرتي األول له اخليار يف البيعة الثانية، فهو عندهم 
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وإذا كان كذلك فيمكن للمصرف األول أن يشرتي السلعة من التاجر باخليار، مث يبيعها على املصرف 
مث يقوم املصرف الثاين بعرضها على العميل، فإن قحبحل العميل، . الثاين، على أن يكون اخليار لكال املصرفني

 .البيع على العميلف الثاين املصر  أمضى املصرف األول البيع من جهته، وأمت

ال حيق ألي من املصرفني أن يربح دون أن تدخل السلعة يف ضمانه منعاً لربح ما  هويف اميع األحوال فإن
فالسلعة جيب أن تدخل يف ضمان املصرف األول ليستحق الربح من بيعها على الثاين، والثاين . مل يضمن

 .لريبح من بيعها على العميل

عدد العقود وعدد  ألنالتحوط التقليدي، ب مقارنةرتتيب ال يضيف تكاليف إضافية يالحظ أن هذا ال
وإذا مت ذلك . وإمنا الفرق يف التمويل اإلسالمي هو ترتيب اخلطوات ال أكثر. األطراف هو نفسه يف احلالني

 . قيقيبشكل منهجي، مل تتضرر الكفاءة، بينما تتحقق املصداقية من خالل تكامل التحوط مع النشاط احل

  العربون في مجال االستثمارتطبيق بيع 
 :توىف شرطنيسادخل يف الغرر املمنوع شرعاً إذا العربون ال يبيع سبق أن 

 .أن يكون الغالب على الظن هو إمتام البيع .1
 .وليس إلغاءه أن تكون مصلحة كال الطرفني، البائع واملشرتي، يف إمتام البيع .2

أما تطبيق العربون يف جمال االستثمار، فاملراد به أن املشرتي يشرتي السلعة أو األصل، حبيث إذا تقق 
( call option)يتم مقارنتها باختيار الشراء وهذه الصيغة، وهي اليت . الربح أمضى البيع، وإال ألغى البيع

  .انتقال ملك املبيع إىل املشرتيعادة  ال تستلزم

أقرب إىل الرهان منه إىل البيع  يصبحهبذه الصيغة د ل امللكية للمشرتي فإن العقويف غياب انتقا
فالبائع لو كان يتوقع . وذلك أن مصاحل الطرفني، البائع واملشرتي، ال ميكن أن تكون حمل وفاق. املشروع

صحيح  والعكس. ارتفاع السعر لكان حيتفظ بالربح لنفسه، وال يلتزم بالثمن األقل وقت ارتفاع السعر
وحقيقة األمر أن الغالب يف . بالنسبة للمشرتي، فلو كان يتوقع هبوط السعر ملا كان يقبل دفع مثن االختيار

هو خسارة املشرتي، ألن البائع ال يصدر اخليار غالبًا إال لألسهم أو ( call option)اختيار الشراء 
 1.األصول اليت يتوقع افخفاضها

بشروطه ( اليت ينتفي منها القبض والتمليك للمشرتي) هبذه الصيغةتعذر تطبيق العربون ي وهلذا السبب
هو وجود املبيع يف ملك البائع وحيازته طوال مدة حينئذ ألن شرط العربون . الشرعية يف األسواق املالية

بناء على توقعه بأن ولكن هذا ينايف مصلحة البائع، ألن البائع إمنا يقبل الدخول يف اختيار الشراء . العقد
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السعر سينخفض، ولو كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سريتفع مل يكن ليقبل أن يلتزم ببيعه بالسعر األقل 
، وهلذا ال ع ينايف مصلحتهفمطالبة البائع واحلال هذه بتملك املبي. يف الوقت الذي يرتفع فيه السعر يف السوق

، (عارية)وهلذا أيضاً تتم معظم عمليات املشتقات غري مغطاة . رطاالستثمارية عادة مثل هذا الش تقبل البنوك
 .ألنه ليس من مصلحة أي من الطرفني االحتفاظ باألصل مدة العقد، فهذا ينايف مصلحة كل منهما

 والضمانانتقال الملكية 
إحدامها ال يتم فيها التسليم عند إنشاء العقد، وهي  1 :من خالل االستقراء يتبني أن للعربون صيغتني

الثانية هي اليت فيها التسليم عند إنشاء العقد، وهي اليت ميكن . اليت ميكن وصفها بأهنا تتضمن خيار الشراء
 .وصفها بأهنا تتضمن خيار الرد

لعالقة بني ويتضح الفرق من خالل ا. وهناك فروق جوهرية بني الصيغتني خاصة يف جمال االستثمار
وهذا تناقض بني . ففي خيار الشراء فإن الضمان على البائع بينما حق الربح للمشرتي. الربح والضمان

أما . ، عماًل بقاعدة اخلراج بالضمانمصاحل الطرفني، فإذا كان املبيع يف ضمان البائع فينبغي أن يكون رحبه له
ولذلك فإن هذه الصيغة تستلزم ربح . ر على البائعإذا كان حق الربح للمشرتي فهو يف هذه احلالة غنب وضر 

وهذا يبني أن املنع من ربح ما مل . ما مل يضمن، ألن املشرتي ميلك حق الربح قبل أن ينتقل إليه الضمان
 .ُيضمن وقاية من تعارض املصاحل بني الطرفني

ليس لغرض االستثمار أو  واحلنابلة الذين أجازوا بيع العربون مع عدم التسليم وانتقال الضمان، أجازوه
االسرتباح، بل لغرض الرتوي والتثبت من مدى مناسبة املبيع للمشرتي، فإن تبني مناسبته أمضى البيع وإال 

لكن استخدام هذه الصيغة لغرض االستثمار يؤدي إىل حمذور . وال حمذور يف هذا التطبيق. خسر العربون
 .احملرم شرعاً إىل الغرر  يؤدي، وهو وهو ربح ما مل يضمن شرعي

وجتدر اإلشارة إىل أن املنع من ربح ما مل يضمن يف البيع خبيار الشرط، متفق عليه بني املذاهب، مبا يف 
فهم يصرحون بأن املشرتي . ذلك مذهب املالكية الذين اشُتهر عنهم ختصيص ربح ما مل يضمن بالطعام

 2.الربح يكون للبائع وليس املشرتيباخليار ال حيق له أن يربح، وإن ربح فإن ( أي سلعة)للسلعة 

أما يف خيار الرد، حيث تنتقل ملكية املبيع وضمانه إىل املشرتي، فإن الضمان على املشرتي والربح له، 
وانتقال ضمان املبيع من البائع إىل املشرتي يعين انتهاء عالقة . فال يدخل يف النهي عن ربح ما مل يضمن

خبالف ما إذا كان املبيع ال يزال يف ضمان البائع، فإن العالقة . احلداألدىن البائع باملبيع، أو افخفاضها إىل
 . تكون مؤثرة يف السلوك واحلوافز وحساب الربح واخلسارة

                                                           
  . وما بعدها 105، 171راجع أحكام بيع العربون وتطبيقاته المعاصرة، ماجد الرشيد، ص  1
 . من فصل بيع الخيار" وال بيع مشتر: "، وانظر شروح مختصر خليل عند قوله700الكافي البن عبدالبر ص  2
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وذلك أن الشخص إذا اشرتى . وهذا يتفق مع ما ذكره العلماء يف حكمة النهي عن البيع قبل القبض
فإن البائع سيشعر بالغنب ألنه كان ميكن أن يأخذ الربح سلعة مث باعها بربح قبل أن يقبضها من البائع 

، ألن مقصود العقد هو حيث ال ينتقل الضمان وهذه العلة بعينها متحققة يف صورة خيار الشراء 1.لنفسه
انتظار ارتفاع السعر لتنفيذ الشراء، وهذه هي احلالة اليت يتضرر فيها البائع ويشعر بالغنب، ألنه كان ميكن أن 

 . ق بالربح من املشرتي ألنه ال يزال املالك للمبيع وال يزال يف ضمانهيكون أح

فخيار الشراء جيعل العالقة باقية ومستمرة حبيث أي تغري يف السعر أثناء العقد ستكون نتيجته بالضرورة 
كون قد أما تغري السعر بعد انتقال الضمان فإن العالقة بني البائع واملبيع ت. ربح ألحدمها على حساب اآلخر

 .، فال تدخل يف احملذور الشرعيأو تضاءلت إىل حد كبري انقطعت

فاحلد الفاصل بني صفقة وأخرى، واهلل أعلم، هو انتقال الضمان، وهلذا منع الشرع من ربح ما مل 
وهذا يدل على أنه إذا انتقل الضمان، حيق للمشرتي أن يربح النفصال الصفقتني عن بعضهما، . يضمن

 .، كما سبقعلى حنو مؤثر لبائع األول باملبيعوانتهاء تعلق ا

مصلحة البائع هي عدم تنفيذ اخليار من قبل ف. تبدو متفقة خيار الردمث إن مصلحة الطرفني يف 
تلتقي يف وهذا يعين أن مصلحة البائع واملشرتي . من املبيعللمشرتي لربح تقق ا ا حيصل إذامنإاملشرتي، وهذا 

وهذا  .ينفذ خيار الرد، فال جيب على البائع دفع الثمن للمشرتياملشرتي ، ألنه يف هذه احلالة لن املبيعربح 
، حيث تكون مصلحة البائع هي تنفيذ اخليار وعدم خبالف الصيغة األوىل اليت ينتفي منها التمليك والتسليم

، فإن مصلحة البائع هي يف إمتام تسليمأما بعد التمليك وال. ، بينما مصلحة املشرتي هي إمتام البيعإمتام العقد
لطرفني هو إمتام العقد، كان هذا وإذا كان هدف ا. ، وهي نفسها مصلحة املشرتيلبيع وليس يف إلغائها

 .تكميل مصاحل البيع ومحايتهاموافقاً ملقصد التشريع من خيار الشرط، وهو 

وإذا كان . من مثن البيع ومن مبلغ العربون: يربح من جهتنييف هذه الصيغة فإن البائع  ومن جهة أخرى
 .باقي الثمن مؤجاًل فإن البائع يستفيد فوق ذلك هامش األجل

وضعه تسني كما أن انتقال ملكية املبيع إىل املشرتي يفيده يف . من ربح املبيعأما املشرتي فيستفيد 
فيمكنه رهن هذه األصول للحصول  .منخفضةتملك أصواًل مدرة للدخل ذات خماطر يحيث  ،االئتماين

أسهمًا يف شركة، فإن هذه الصيغة تتيح  عوإذا كان املبي. على متويل للدخول يف مشاريع استثمارية أخرى
فقد ترغب احلكومة مثاًل يف ختصيص . متابعة أداء الشركة ورفع مستوى إنتاجيتها مبا حيقق رحبيتها للمشرتي

فيمكن إبرام عقد شراء . رون يف التحوط من خماطر االستثمار يف هذه املنشأةمنشأة معينة، ويرغب املستثم
بالعربون، حبيث تنتقل امللكية من احلكومة إىل املستثمرين، على أن هلم حق الرد خالل مدة معينة مقابل 
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عن حاهلا حبيث تكون الشركة حال الرد يف حال ال يقل  ،باحلكومة دون إضرارومادام الرد يتم . مبلغ العربون
 .فهذه الصيغة تقق مصاحل الطرفنيحني إنشاء العقد وفق ضوابط يتفق عليها الطرفان، 

أما إذا كان . وسبق أن جواز العربون مبين على أن تكون مصلحة الطرفني يف اإلمتام وليس اإللغاء
صاحل البيع، فيدخل أحدمها يفضل اإلمتام واآلخر يفضل اإللغاء، فهذا التعارض يف املصاحل مينع من تقيق م

فإذا كانت مصلحة الطرفني هي يف اإلمتام، وكان هذا هو الغالب على الظن، جاز خيار . يف الغرر املمنوع
 . الشرط، سواء كان يف صيغة العربون أو غريها

العربون إذا تقق فيه انتقال ملكية املبيع وضمانه من البائع إىل املشرتي، فيمكن بيع واحلاصل أن 
االستثمار، النتفاء ربح ما مل يضمن،وانتفاء معىن الغرر وهو ربح أحدمها على  للتحوط من خماطرتطبيقه 

 .حساب اآلخر، واهلل أعلم

 ول المبيع محماًل بخيار الرداتد 
خالل مدة فهل له وتنتقل امللكية والضمان إليه، من خالل العربون،  سلعةعندما يشرتي الشخص 

 إىل البائع األول؟ املبيع، حبيث حيق للطرف الثالث خالل هذه املدة رد ثإىل طرف ثالأن يبيعها اخليار 

وامهور الفقهاء جييزون انتقال خيار . من العاقد إىل غريه" انتقال خيار الشرط" تناول الفقهاء مسألة
اخليار بالوفاة وجه عند احلنابلة، يرون انتقال  فاملالكية والشافعية، وهو: الشرط بالوفاة من العاقد إىل الوارث

ومنع احلنفية من انتقال اخليار . إىل الوارث مطلقاً، بينما يقيده احلنابلة يف املذهب بتصريح العاقد قبل وفاته
  1.مطلقاً 

واجلمهور يرون أن . ويرى الفقهاء من املذاهب األربعة جواز اشرتاط العاقد أن يكون اخليار لطرف ثالث
ويرى الشافعية جواز أن يكون اخليار . الطرف الثالث مبثابة الوكيل هذا ال يسقط خيار العاقد، بل يكون

 2.للطرف الثالث وحده، وأنه يكون حينئذ مبثابة التفويض أو التحكيم، وليس التوكيل

فالبائع . البائع واملشرتي: ومادام انتقال اخليار يتم برضا البائع األول، فال ضرر على أي من الطرفني
فال يضر البائع إن كان الرد مت من قبل  وحينئذ .تم وفق شروط العقدياألول يلتزم بقبول السلعة مادام الرد 

نفسه، فإذا انتقلت ملكية املبيع من شخص فحق الرد يف هذه احلالة متعلق باملبيع . املشرتي األول أو غريه
 .فحق الرد تابع للمبيع، ولذا فهو ينتقل بانتقال ملكيته. انتقل معه اخليار تبعاً آلخر 
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 ضوابط التحوط من خالل خيار الشرط 
 :خالصة ما سبق هي

 :جواز استخدام خيار الشرط للتحوط يف جمال االستثمار، بشرط .1
o  وليس إلغاءه،  العقدأن يكون الغالب هو إمتام 
o  اإللغاء يفأن تكون مصلحة الطرفني يف اإلمتام أكرب من مصلحة أي منهما و. 

 انتقال ملكية املبيع وضمانه من البائع إىل املشرتي شرط لصحة اسرتباح املشرتي من املبيع .2
 .، وإال دخل يف ربح ما مل يضمن املتفق على منعهخالل مدة اخليار

 .رد أن يكون املبيع على حال ال تضر بالبائعتنفيذ اليشرتط يف خيار الشرط بكل صوره حال  .3
 .بالضوابط السابقةيف االستثمار بيع العربون  تطبيق جواز .5
، ويكون طرف ثالثمن املشرتي إىل  تبعًا النتقال ملكية املبيع وضمانه خيار الردجواز انتقال  .4

 .لألخري حق الرد على البائع األول
جيوز ملن اشرتى سلعة باخليار أن حيتفظ باخليار إذا باع السلعة خالل مدة اخليار بشرط أن  .6

 .، وال مانع أن يكون للمشرتي الثاين اخليار أيضاً يف البيعة الثانية يكون له اخليار
 .اخليارحقه يف السلعة للبيع ال يبطل املشرتي عرض  .0
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 } "f C \l "2\ "التعاقديطبيعة النتائج في التحوط " TC {خاتمة

وهي . الفقرات السابقة قدمت جمموعة من اسرتاتيجيات التحوط يف ضوء قواعد الشريعة اإلسالمية
، وبني السلوك التعاوين الذي (التحوط االقتصادي)جتمع بني التخطيط السليم على مستوى املنشأة أو الفرد 

 نقل املخاطر وبني توليد التكامل بنيو ، (التحوط التعاوين)جيسد اجلوانب األخالقية يف النشاط االقتصادي 
وهذه االسرتاتيجيات واألدوات مقرتحة يف ضوء قواعد الشريعة اإلسالمية (. التحوط التعاقدي)الثروة 

 .وضوابطها، وهي مطروحة للبحث واملناقشة والتطوير والتعديل

تنفيذية فاءة تتضمن تقليل التكلفة الفالك. فاءة واملصداقيةروعي يف هذه املقرتحات جانيب الكوقد 
بأفضل ما  واإلجرائية إىل احلد األدىن، واملصداقية تعين تقيق الصيغة ألهداف ومقاصد االقتصاد اإلسالمي

 .ميكن

مدعوة يف ظل السلبيات الكثرية اليت ظهرت يف املالية التقليدية، إىل أخذ زمام املالية اإلسالمية والصناعة 
﴿وما : ضل حنو ممكن خلدمة اإلنسانية، مصداق قوله تعاىلاملبادرة وتوظيف قيم التمويل اإلسالمي على أف

 (.190األنبياء، )أرسلناك إال رمحة للعاملني﴾ 
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 الدراسةملخص 
 

حيث مت عرض آلية . بيان طبيعة عدد من عقود التحوط، ملعرفة حكمها الشرعيلقد هدفت الدراسة إىل 
وقد تبني أن عقود التحوط عقود معاوضة . العمل يف هذه العقود، كما هو واقع فعاًل، يف ضوء افرتاضات معينة

وتبني أن . ة لتنمية املال، واحلفاظ عليهومن مث فهي ليست وسائل شرعي. فيها غرر فاحش فتكون باطلة شرعاً 
أغلبها يقوم على نقل عبء خطر معني من طرف إىل طرف آخر، يف حني يبقى الفرد متحماًل لعبء اخلطر 

كما تبني أن بعضها يهدف إىل حتقيق الربح، وأن بعضها اآلخر يهدف إىل احملافظة على مستوى . يف بعضها
 . اقتصادي معني للفرد

 :الدراسةمفاتيح 
 املشتقات املالية . 

  عقود الغرر 

 التحوط.  

 إدارة اخلطر. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه 
 :وبعد. أمجعني

مقاصد الشريعة الضرورية، ويعد التحوط، أو االحتياط  يعد حفظ املال من جانيب الوجود، والعدم منف
ولعل من وسائل التحوط الشرعية، أو االحتياط . للمستقبل من وسائل حفظ املال يف الشرعية اإلسالمية

مما  قال تزرعون سبع سنني دأبًا فما حصدمت فذروه يف سنبله إال قليالً ) للمستقبل، ما جاء يف سورة يوسف 
على  املعامالت وتعد(. إال قلياًل مما حتصنون هلن ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم دمن بعمث يأيت . تأكلون
وقد شرعت لسد حاجات الناس،  .من أسباب نقل امللكية من طرف لطرف آخر من بينها البيوعو  اختالفها،

ت املعامالت ومن هنا كان. املتمثلة يف حصول كال املتبايعني على ما عند الطرف اآلخر على سبيل التملك
يتحقق منها حيث والبيوع منها ما هو حمدد، . على اختالفها، والبيوع من بينها، من قبيل املقاصد احلاجية

لكال املتعاقدين مقصده من العقد بشكل كامل، حيث يعلم كل متعاقد فيها مقدار ما يأخذه، ومقدار ما 
ومن . ب، أو مقدار اخلسارة اليت تعود عليهيعطيه، وأجل تنفيذ ذلك، ومن مث يعلم كل متعاقد مقدار الكس

فيها املقصد من العقد لكال املتعاقدين بشكل يسري، ورمبا ال  حيث يتحققما هو احتمايل، أيضًا البيوع 
يعلم املتعاقد عند التعاقد مقدار ما يعطيه،  ومن مثيتحقق فيها القصد من العقد ألحد العاقدين، أو كليهما، 

لتوقف ذلك على  يعلم مقدار الكسب، أو اخلسارة اليت تعود عليه من العقد،و قة، أو مقدار ما يأخذه بد
وقد أصبحت العقود االحتمالية، أو عقود الغرر يف الوقت احلاضر وسيلة . واقعة احتمالية مستقبلية الوقوع

حتويل اخلسارة على يف أغلبها حيث يتم االتفاق . أو للتحوط من اخلسارة احملتملة، احملتملة لتجنب اخلسارة
ال  ،ومن مث. احملتملة من أحد املتعاقدين، إىل املتعاقد اآلخر، نظري مقابل مايل حيصل عليه من قبل التحويل

يتحقق فيها غالبًا املقصد من العقد ألحد العاقدين، أو كليهما، واملتمثل يف حصول كل متعاقد على ما عند 
أن حيدد مقدماً مقدار ما يعطيه، أو مقدار ما يأخذه،  كما ال يستطيع أي طرف. صاحبه على سبيل التملك

ومن مث حتديد مقدار الكسب، أو اخلسارة اليت تعود عليه من العقد، لتوقف ذلك على واقعة احتمالية 
لقد  ف .يف الوقت احلاضر العديد من أدوات وأساليب التحوط املتاحة للمستثمرينوهناك  .وقوعمستقبلية ال

سعر مقايضات انتشار مع هبدف التحوط، يف الثمانينيات املشتقات املالية توفري ة يف كانت هناك طفرة كبري 
من وثائق واتفاقات منوذجية ألنواع حمددة من املشتقات املالية ومت تطوير . األخرى املشتقات املاليةالفائدة، و 

االختصار يشري يف السابق إىل وقد كان هذا . (ISDA)املالية قبل اهليئة الدولية للمقايضات واملشتقات 
اهليئة الدولية )إىل  (ISDA)بينما تغري املسمى اآلن ليشري اختصار  (فائدةال سعرهيئة املتعاملني مبقايضة )

اتفاقات فردية كذا استخدام و منوذجي، استخدام اتفاق رئيس نتج عن ولقد . (املالية للمقايضات واملشتقات
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حول باملشتقات املالية سواق ثانوية كبرية، خاصة باملنتجات نشوء أفردية ال وفقًا ملعامالت املشتقات املالية
الية أن حتمي الفر  االستثمارية للعديد امل اتزماألألدوات التحوط املايل يف ظل وفقًا للبعض وميكن . العامل

 العقود اآلجلةو  ،وثائق التأمني :يف الوقت احلاضر ولعل من أبرز أدوات، أو أساليب التحوط .من املستثمرين
وهناك . أسعار الفائدة ، وتقلباتالعمالت األجنبيةو  ،املعادن الثمينةو  ،الطاقة جماالت :اليت توسعت لتشمل

 .، وبطاقات اخلصماخلياراتو  ،املقايضةأيضاً عقود 
 :فروض الدراسة
 .عقود التحوط وسيلة إلدارة اخلطر .1

 .عقود التحوط مجيعها عقود معاوضات فيها غرر فاحش .2

 .آخرتعتمد عقود التحوط على نقل عبء خطر معني من طرف إىل طرف  .3

 .هتدف عقود التحوط إىل جتنب اخلسارة كلياً  .4

 .هتدف عقود التحوط إىل جتنب اخلسارة جزئياً  .5

 .هتدف عقود التحوط إىل حتقيق ربح ألحد طرفيها أو كليهما .6

 :أهداف الدراسة
ومن مث، بيان مدى مشروعية هذه العقود  .هتدف الدراسة إىل إثبات صحة أو خطأ الفروض السابقة

 .للتحوط، واحملافظة على املال، وتنميته

 :منهج الدراسة
كما يتم العمل به فعاًل، مث   حيث يتم عرض أحد عقود التحوط،. تعتمد الدراسة على املنهج االستقرائي

وهل تشتمل . مبعىن هل يدخل يف عقود املعاوضات، أم املشاركات، أم غريها .بيان التكييف الفقهي للعقد
 .على الغرر، وما هو نوع الغرر يف حال وجوده

 : حدود الدراسة
، واملبادالتاملراهنات، والبيع على املكشوف أو البيع الفارغ، : تشمل الدراسة عقود التحوط اآلتية
 .رات املالية، وبطاقات اخلصم، وعقد التأمنيوالعقود اآلجلة واملستقبلية، وعقود اخليا

 :مصطلحات الدراسة

حيث حيصل فيه كل واحد . هو العقد الذي يأخذ فيه كال املتعاقدين مقاباًل ملا أعطى : عقد المعاوضة
 . ويقصد منه يف الغالب تنمية املال. من العاقدين على ما عند صاحبه على سبيل التملك

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84)&action=edit&redlink=1
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وهو ما استوى فيه . وهو ماله ظاهر حمبوب وباطن مكروه. هو ما خفيت عنا عاقبته :الغرر الفاحش
 . وال يتحقق معه املقصد من العقد غالباً، ألحد طرفيه، أو كليهما .جانبا الوجود والعدم

 .فهو عقد غلب عليه الغرر حىت صار يعرف به. هو عقد معاوضة فيه غرر فاحش :عقد الغرر

ويقال . حتوط فالناً، أي حاطه، مبعىن حفظه وتعهده جبلب ما ينفعه ودفع ما يضره: يقال :التحوط
 . حتوط يف األمر إذا احتاط وحذر

هو موقف يتخذ يف سوق معني، يف حماولة للتعويض عن التعرض لتقلبات : التحوط في الشؤون المالية
 .غري املرغوب فيها للمخاطر األسعار يف سوق آخر، هبدف تقليل التعرض

عقد يتم مبقتضاه جتنب خماطر اخلسائر املالية، أو تقليلها قدر اإلمكان، سواء بتحويل  :عقد التحوط
 .عبء املخاطر من طرف إىل طرف، أو بإبقائها على عاتق املتحوط

حيث تعد نوعًا من أنواع العقود . هي عقود تتم تسويتها يف تاريخ مستقبلي :المشتقات المالية
وهي ال تتطلب استثمارات مبدئية أو تتطلب مبلغاً مبدئياً صغرياً مقارنة بقيمة . املستقبلية، أو صورة من صورها

من قيمة  أي تشتق قيمتها)على األصل موضوع العقد ( أي املكاسب أو اخلسائر)وتعتمد قيمتها . العقود
 .حتديد سعر معني للتنفيذ يف املستقبل. األصل حمل العقد ولذلك مسيت باملشتقات

 :الدراسات السابقة
. 07 عدد – الباحث جملة. علي بن بلعزوز .د. املالية املعامالت يف املخاطر إدارة اسرتاتيجيات (1)

 بعرض بتدأتفا. املخاطر وإدارة التحوط اسرتاتيجيات همألالدراسة  تعرضت. 2002/2010
 سواء املخاطرة مع التعامل طرق وأهم املخاطر، إدارة مث ا،هتوتقسيما اهتومسببا املخاطرة تعريفات
 أو املخاطر إلدارة املستخدمة االسرتاتيجيات إىل تانتقل مث .غريها أو القبول أو بالنقل أو بالتحويل
 ال اليت املؤجلة العقود نوجدت الدراسة أوقد . للتحوط اهتواستخداما املالية املشتقاتومنها  للتحوط،
 ختتلفالو  ،من الناحية القانونية الرهان نع ال تفرتق األسعار فروق على التسوية وإمنا التسليم منها يراد
 بسلع تعلقوهي ت .اآلخر وخيسر طرف منها يربح مبادلة جمرد بل مضافة قيمة ولدت ال األهن القمار عن

 أن األمر وواقع. الناس من الكثري اهتتقلبا جراء من ويتضرر االقتصادي النشاط يف ومؤثرة مهمة وأصول
 املالية اتاألزم أسباب أهم من وللتحوط أداة أهم أحد تعترب إذ املشتقات هذه على الغالبة هي ازفةجملا

 .العاملية

 املؤسسات يف املخاطر وإدارة التحوط :بعنوان باخلرطوم، االسالمية املالية للمنتجات امللتقى الرابع حبوث (2)
 . 2012. أبريل 6 -5. اإلسالمية املالية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%B1
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 :ومنها

 .بن علي بلعزوز. د. املالية اهلندسة مدخل اإلسالمية املالية إدارة املخاطر بالصناعة .1.1
 .البلتاجى حممد الدكتور. منها احلد بغرض اإلسالمية املصارف خماطر لقياس منوذج .1.2
 .مشعل عبدالباري.د. اإلسالمية املالية املؤسسات املشروعة يف التحوط وبدائل العمالت صرف ضوابط .1.3
 املخاطر إدارة وتطوير منتجات ابتكار ىف ودورها اإللسالمي االقتصاد ىف املخاطرة لنظرية مراجعة .1.4

 .قندوز أمحد الكرمي عبد الدكتور. اإلسالمية املالية بالصناعة
 .إبراهيم أمحدأونور. د. السلععقود اخليارات وإدارة املخاطر يف أسواق  .1.5
 .مصطفى قرشي الدين بدر. د. اإلسالمية املالية املؤسسات يف املخاطر وإدارة التحوط .1.6

مطبوعات كرسي سابك لدراسة . خالد بن عبد الرمحن ناصر املهنا. د. دراسة فقهية: املشتقات املالية .2
هدفت الدراسة إىل بيان احلكم الشرعي . 2013، 1434، 23-03األسواق املالية اإلسالمية رقم 

للتعامل باألنواع املختلفة للمشتقات املالية اليت استحدثت يف األسواق املالية املعاصرة، عرب دراسة أصوهلا 
اخليارات، والبيوع اآلجلة واملستقبلية، واملبادالت، وعقود وهي بيوع . الشرعية، ومن مث التطبيق على فروعها

انتهت الدراسة ببيان اآلثار املرتتبة على استخدام بيوع املشتقات، والبدائل  وقد. تثبيت أسعار الفائدة
 . املقرتحة للتحوط املايل

املشتقات املالية مثل كتاب تناول فيه الباحث عدداً من عقود . 1مسري عبد احلميد رضوان: املشتقات املالية .3
حيث تناوهلا بالوصف والتحليل، مث تناوهلا ببيان احلكم الشرعي هلا، . اخليارات، واملستقبليات، واملبادالت
 .ختتلف من عقد آلخر ،حيث انتهى إىل حترميها ملربرات خمتلفة

 :خطة الدراسة
 . اخلطر وإدارته: الفصل األول

 .اخلطر وأقسامه: املبحث األول
 (.التحوط)إدارة اخلطر : الثايناملبحث 

 :عقود التحوط: الفصل الثاين
 .عقود حتوط تقوم على بقاء الفرد، أو املستثمر متحماًل لعبء اخلطر: املبحث األول
 .قوم على نقل عبء خطر معني من طرف، إىل طرف آخرعقود حتوط ت: املبحث الثاين

                                 
دراسة مقارنة . املشتقات املالية ودورها يف إدارة املخاطر، ودور اهلندسة املالية يف صناعة أدواهتا. مسري عبد احلميد رضوان:  1

وهو أحد . 2005. 1426. دار النشر للجامعات. القاهرة. 1ط. بني انظم الوضعية، وأحكام الشريعة اإلسالمية
 .املراجع املهمة يف إجناز هذه الدراسة
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 الفصل األول
 الخطر وإدارته

يتكون هذا الفصل من مبحثني يتعلق أوهلما ببيان مفهوم اخلطر وأقسامه، ويتعلق الثاين ببيان أساليب 
 : إدارة اخلطر، على النحو اآليت

 المبحث األول
 أقسامهالخطر و 

هناك و . واليت ختتلف باختالف طبيعة اخلطر. يعد اخلطر حماًل لعقود، وأساليب التحوط على اختالفها
 : على سبيل املثال للخطر، منها تعريفات متعددة

  إىل خسائر ،أو املمتلكات ،احلادث االحتمايل الذي يؤدي وقوعه إىل تعريض األشخا. 

 اخلسارة املادية احملتملة الوقوع نتيجة حادث معني . 

 تعدد أو اختالف النتائج املمكنة لظاهرة معينة يف فرتة زمنية معينة. 

 حادث احتمايل يف املستقبل. 

وعلى افرتاض وقوعها فإن هلا نتائج عدة خمتلفة ترتتب على وقوعها، . حادثة قد تقع، وقد ال تقعاخلطر 
وهي نتائج ال يعلمها . بعضها مرغوب فيه بالنسبة للمتعرض للخطر، وبعضها غري مرغوب فيه بالنسبة له

ري مرغوب فيها بالنسبة وما خيشاه الفرد هو ما قد يرتتب على وقوع هذا احلادث من نتائج غ. اإلنسان سلفاً 
وعدم الرغبة يف التعرض للنتائج غري املرغوب فيها هو اخلطر احلقيقي الذي هو حمل . أو جزئياً  ،كلياً   ،له

 .اوأساسه ،أساليب التحوط

 :أقسام الخطر
 :ينقسم اخلطر إىل قسمني رئيسني مها

يؤمن شخص على منزل معني خطر ذايت أو شخصي يتعلق بتحقق احتمال معني، على حمل معني، مثل أن  .1
وينقسم هذا اخلطر وفقًا لطبيعة النتائج املتولدة عنه إىل . ضد احلريق مثاًل، أي أنه يتعلق بشخص معني

 :قسمني رئيسني مها

حبيث يرتتب على . دون احتمال الربح ،هو الذي يتولد عنه احتمال خسارة فقط: اخلطر احملض .1.1
لوضع االقتصادي لإلنسان، يف حني يؤدي وقوعه إىل تغري عدم وقوعه بالنسبة للماديات عدم تغري ا

إذ يؤدي وقوع حوادث تصادم السيارات مثاًل إىل حلوق خسائر . الوضع االقتصادي لإلنسان سلبياً 
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مادية وبشرية بأصحاب السيارات، يف حني ال يغري عدم وقوعها شيئًا من الوضع االقتصادي 
 . لإلنسان

حبيث يؤدي وقوعه إىل . لإلنسان ،أو خسارة ،عنه احتمال ربح هو الذي يتولد :خطر املضاربة .1.1
فقيام مشروع معني مثاًل ببناء وحدات إنتاجية . أو سلباً  ،تغيري الوضع االقتصادي لإلنسان إجياباً 

 .بالنسبة للمشروع ،واخلسارة ،جديدة حيتمل الربح
 :قسمني مهاكما ينقسم اخلطر الذايت وفقاً لثبات معامل احتمال وقوعه إىل 

واحدة ال تتغري مثل التأمني  معينةهو اخلطر الذي تكون احتماالت حتققه خالل فرتة  :اخلطر الثابت .1.1
 . من احلريق، ألن احلريق أمر حيتمل وقوعه بدرجة واحدة

صعوداً ونزواًل، وذلك مثل  فرتة معينةهو اخلطر الذي ختتلف احتماالت حتققه خالل : اخلطر املتغري .1.1
احلياة حلالة الوفاة، حيث يزداد معامل احتمال اخلطر وهو الوفاة مع تقدم املؤمن له يف  التأمني على

العمر، ومثل التأمني على احلياة حلالة البقاء حيث يقل معامل احتمال وقوع اخلطر وهو البقاء مع 
 .تقدم املؤمن له يف العمر

: ت عديدة غري حمددة بأعياهنا مثلهو الذي يتعلق بتحقق احتمال معني على حمال :خطر موضوعي أو عام .2
أي أهنا تتعلق بأشخا  عديدين، وليس . عدد املنازل اليت تتضرر من احلريق يف مكان معني يف زمان معني
وهذا النوع من اخلطر هو الذي يعتمد عليه . بأشخا  معينني على وجه التحديد، فهي أخطار عامة

ا اخلطر وفقًا لطبيعة النتائج املتولدة عنه إىل قسمني وينقسم هذ .حلساب معامل احتمال وقوع خطر معني
 :رئيسني مها

هو الذي يتولد عنه احتمال خسارة فقط دون احتمال الربح، حبث يرتتب   على  :اخلطر احملض .1.1
عدم وقوعه بالنسبة للماديات عدم تغري الوضع االقتصادي ألفراد اجملتمع بعامة، يف حني يؤدي 

إذ يؤدي وقوع حوادث تصادم . وقوعه إىل تغري الوضع االقتصادي ألفراد اجملتمع بعامة سلبياً 
ىل حلوق خسائر مادية وبشرية بأصحاب السيارات، يف حني ال يغري عدم وقوعها السيارات مثاًل إ

 . الوضع االقتصادي ألفراد اجملتمع بعامة

هو الذي يتولد عنه احتمال ربح أو خسارة ألفراد اجملتمع بعامة،  حبيث يؤدي : خطر املضاربة .1.1
 . أو سلباً  ،وقوعه إىل تغيري الوضع االقتصادي ألفراد اجملتمع بعامة إجياباً 
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 المبحث الثاني
 (التحوط) إدارة الخطر

تلك الوسائل، أو األساليب املمكن اتباعها ملواجهة اآلثار املادية لألخطار اليت  :تعرف إدارة اخلطر بأهنا
حيث يتم حتديد اخلطر احملتمل املراد مواجهته، وحتديد احتمال وقوعه على . قد يتعرض هلا الفرد، أو املشروع

واملسؤولية املدنية املتولدة عنه، وحتديد األساليب املمكن اتباعها وجه التقريب، وحتديد أسباب وقوعه، 
هبدف تقليل معدل تكرار وقوع ذلك اخلطر، وتقليل اخلسائر البشرية واملادية االحتمالية املتولدة عنه  ،ملواجهته

كن اتباعها ملواجهة اآلثار املادية املتولدة عنه عند إىل أدىن حد ممكن، أو إلغائها إن أمكن، وحتديد الطرق املم
وبعد أن يتم . بكل جوانب املوضوع ،ومعرفة ،وإدارة اخلطر علم وفن يف وقت واحد، وتتطلب مهارة. وقوعه

وحتديد اخلسائر االحتمالية املرتتبة على وقوع تلك األخطار أو االستثمار، حتديد األخطار اليت تواجه املشروع، 
والتعامل مع اآلثار . ، يتم اختيار األسلوب املناسب للتعامل مع اخلطر قبل وقوعهاخلرباء املختصنيمن قبل 

 . ميكن القول بوجود مفهومني للتحوط، أحدمها ضيق، واآلخر واسعومن مث، . املادية هلذا اخلطر بعد وقوعه

 :المفهوم الواسع للتحوط
ويتحقق من خالل مرحلتني، أو خطوتني يقوم . احلياة يرتبط هذا املفهوم باخلطر بعامة يف مجيع مظاهر

 :هبما الفرد، أو املشروع، على النحو اآليت

  :التعامل مع الخطر قبل وقوعه: أولا 
أو  ،واملراد بيان الطرق اليت يؤدي اتباعها إىل منع وقوع اخلطر بإزالة األسباب اليت تؤدي إىل وقوعه كلياً 

وتتم إزالة هذه األسباب عادة من خالل . اليت قد ترتتب عليه ،واملادية ،جزئياً، ومن مث، جتنب اخلسائر البشرية
 :عدة أساليب منها

إزالة أسباب اخلطر عن عاتق املتعرض للخطر كلياً، أو جزئياً، دون حتويل أسباب اخلطر إىل طرف آخر،  .1
مثل استخدام أنظمة مكافحة احلريق اآللية داخل . واحدمع بقاء الوحدات املعرضة للخطر يف مكان 

والتصميم اآلمن  .وإطفاء احلريق اآللية ،وأجهزة كشف .واملشروعات ،والتجارية ،اجملمعات السكنية
وأنظمة  .وجتربة املنتجات على نطاق واسع قبل تسويقها هبدف تاليف أخطار املسؤولية املدنية .للمباين
. وهي احتياطات هتدف يف جمملها إىل منع وقوع اخلطر قدر اإلمكان من خالل منع أسباب وقوعه. املرور
ب مراعاة أال يؤدي ذلك التجنب لبعض األخطار إىل الوقوع يف خماطر أخرى جديدة، فاستخدام جتولكن 

خماطر قائمة أو قدمية، ويولد  الشحن اجلوي مثاًل لتاليف خماطر استخدام الشحن الربي، أو العكس، يلغي
 .خماطر أخرى جديدة
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بتحويل تلك األسباب إىل عاتق طرف  ،إزالة بعض أسباب اخلطر عن عاتق املعرض له كلياً، أو جزئياً  .2
فإذا قام مشروع معني مثاًل ببيع . إىل طرف آخر ،من طرف ،أو النشاط مثالً  ،آخر، وذلك بنقل امللكية

وإذا قام . إنه حيول األخطار املرتبطة هبا عن عاتقه إىل عاتق املالك اجلديدأو سكنية، ف ،وحدات إنتاجية
إىل  ،فإنه حيول خطر التقادم يف تلك األجهزة عن عاتقه ،شخص معني أيضًا باستئجار معدات الكرتونية

وحيوله إىل شخص  ،أو جزئي ،وهذا يلغي وقوع اخلطر بالنسبة للشخص احملول بشكل كلي. عاتق املالك
وذلك كما يفعل العديد من املشروعات حيث تقوم باستئجار أجهزة وبرامج الكمبيوتر من الشركات . آخر

، مقابل املختصة ملدة عام، تقوم بعده الشركات املؤجرة باستبدال األجهزة والربامج القدمية بأخرى جديدة
 .أجرة يدفعها الطرف األول للطرف الثاين

عة تاجر على عدة مستودعات تقع يف أماكن بضاكما يف توزيع . تشتيت الوحدات الواقعة خلطر معني .3
 .متفرقة، بداًل من جتميعها يف مكان واحد

 .دراسات اجلدوى االقتصادية للمشروعات .4

 (:تمويل الخطر)الخطر بعد وقوعه  آثار التعامل مع :ثانياا 
اخلطر كليًا إن أمكن، يهدف الفرد واملشروع من استخدام األساليب السابقة يف جمموعها إىل منع وقوع 

إال إن اخلطر يقع  ،واملشروعات ،وعلى الرغم من اختاذ تلك الوسائل من قبل األفراد. أو جزئياً، وهو الغالب
ومن هنا فكر اإلنسان يف وسائل . ماديةو  ،خسائر بشرية ،بدرجات متفاوتة يف أحيان كثرية، وحيقق من مث
وهي وسائل  .وهي ما يعرب عنها بتمويل اخلطر .عن وقوع اخلطر تساعده على مواجهة اخلسائر املادية الناجتة

 : وأهم هذه الوسائل. كما أهنا ال تتعامل مع اخلطر قبل وقوعه  .فهي ال تلغيها. مكملة للوسائل السابقة

وهذا التحمل قد يكون . واملراد حتمل الفرد واملشروع آلثار اخلطر املادية عند وقوعه: حتمل عبء اخلطر .1
يقوم  ،خسارة مادية باهظة ،أو املشروع ،ففي احلالة األوىل حيث يتوقع الفرد. ه، وقد يكون عشوائياً خمططاً ل

املشروع باستخدام القوانني الرياضية لتحديد معامل احتمال وقوع اخلطر، وتوقع اخلسارة االحتمالية، ومن مث 
ويقوم الفرد أو املشروع هبذه . ائر املاديةجزًء من موارده املالية ملواجهة هذه اخلس ،املشروعالفرد، أو  خيصص

 .أو تكون تكلفة حتويلها إىل الغري أكرب منها .اخلطوة عندما تكون اخلسارة املتوقعة بسيطة

 ،واملراد أن يقوم الفرد أو املشروع بتحويل اآلثار املادية الناجتة عن وقوع اخلطر إىل الغري: حتويل عبء اخلطر .1
ويف هذه احلالة يبقى احملول متحماًل . 1الذي قبل التحويل ،الطرف اآلخر لقاء مقابل مادي حيصل عليه

                                 
عند التخلف عن  كما يف تذاكر الطريان املخفضة غري القابلة لالسرتجاع  ،قد يكون حتويل عبء اخلطر بدون مقابل :  1

، والذي نقلته إليه شركة الطريان، بدون مقابل تدفعه حيث يتحمل املسافر عبء اخلطر املتمثل يف عدم سفره. السفر
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أو  ،فإذا وقع اخلطر حتمل طرف آخر ما يتولد عنه من خسائر مادية بشكل كلي. ألسباب وقوع اخلطر
ويقوم الفرد أو املشروع هبذه اخلطوة عندما تكون اخلسارة املتوقعة كبرية، أو تكون تكلفة حتويلها إىل . جزئي

  .الغري أقل منها
 :التحوط في معناه الخاص 

 :هناك عدة تعريفات للتحوط يف معناه اخلا ، منها

  لتأمني االستثمارات املالية من تقلبات  ،واألفراد ،واملشروعات ،وسيلة يلجأ إليها اخلرباء املاليون
هبا  مرتاليت  تلك، مثل اليت قد تأيت على رؤوس أمواهلم حال حدوث أزمة مالية ،األسواق املالية

 .األسواق املالية يف خمتلف دول العامل

 أو  ،بغرض تقليل ،ويف األدوات املالية ،سياسة مالية ينتهجها املستثمرون يف األوراق املالية املتداولة
 .عن طريق االستثمار يف أوراق مالية أخرى ،االستثمار األوحد اطراستبعاد خم

  ن لتقليل املخاطرو املستثمر  يلجأ إليهاخاطرة إلدارة املأداة . 

   وهي سياسة مالية متبعة يف كربى األسواق املالية .سياسة مالية جتنب املستثمرين خماطر االستثمار .
 مجيعويلجأ إليها املستثمرون ليأمنوا شر التقلبات السوقية اليت قد تذهب باستثماراهتم إذا وضعوا 

 . استثماراهتم يف سلة واحدة

   هبدف  ،يف حماولة للتعويض عن التعرض لتقلبات األسعار يف سوق آخر، موقف يتخذ يف سوق معني
 . غري املرغوب فيها للمخاطر تقليل التعرض

 : مما سبق ميكن القول،  من مثو 

    يعد التحوط يف معناه اخلا ، هو املتبادر إىل الذهن عند إطالق هذا املصطلح، وهو يتعبق باالستثمار
 .املال، وأسواق السلعيف أسواق 

   حتقيق الربح، وجتنب اخلسارةإىل  يف معناه اخلا  هتدف عقود وأساليب التحوط. 

  

                                                                                                  

املسافرين إىل حتويل العبء املرتتب على عدم سفره إىل شركة الطريان، وقد يلجأ بعض . الشركة للراكب، أو املسافر
حيث ميثل فرق السعر تكلفة لتحويل عبء . حيث يشرتي نوعّا من التذاكر بثمن أعلى من مثن التذاكر سالفة الذكر

 .ةاخلطر إىل الشركة، حيث ميكنه إرجاع تلك التذكرة مبقابل إضايف يدفعه يتمثل يف خصم جزء من القيم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%B1
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 الفصل الثاني
 عقود التحوط

هناك العديد من عقود التحوط، واليت ختتلف باختالف اهلدف الذي تراد من أجله، أو ختتلف باختالف 
يتم احلديث عنها من خالل مبحثني، وميكن القول بوجود نوعني من عقود التحوط، . اخلطر املراد التحوط منه

 :على النحو اآليت

 المبحث األول
 تقوم على بقاء الفرد، أو المستثمر متحمالا لعبء الخطرتحوط عقود 

 ، كما يفنفس السوقيف يتم التحوط هنا بقيام الفرد أو املستثمر بإنشاء عقد آخر مواز للعقد األول، 
 :ومن أمثلة ذلك. النوعني األول، والثاين، أو يف سوق آخر كما يف النوع الثالث

 : مراهنات كرة القدم: أولا 
وليس حمل . يندرج هذا العقد حتت عقود التحوط يف معناه العام، أو الواسع، إذ إنه ال يتم يف أسواق املال

على فوز فريقه ( دوالر 100)مشجعي كرة القدم مببلغ فقد يراهن أحد . العقد فيه ورقة مالية، أو أصاًل مالياً 
 ،أو أكثر ،ولكن نتيجة لظروف معينة مثل إصابة واحد(. فريق ب)مثاًل، وتغلبه على ( فريق أ)املفضل وليكن 

، (ب)من الالعبني احملوريني يف فريق  ،أو أكثر ،، وما يقابله من تعايف العب(أ)من أهم العيب فريقه املفضل 
وبعد التأكد من عودهتم إىل فريقهم قبل مواجهة الفريق املفضل  ،قبل مننوا على قائمة املصابني والذين كا

حيث يبدأ هنا املشجع يف إعادة حساباته اليت بدأ هبا رهانه على فوز فريقه (. الفريق أ)للمشجع املقامر 
، إال إنه (ب)ى الفريق املنافس وعلى الرغم من أن املشجع ما زال على يقني من فوز فريقه املفضل عل. املفضل

( دوالراً  20)يقر باملخاطرة الكبرية اليت قد تقع على عاتقه يف ظل هذه الظروف، مما يدفعه إىل املراهنة مببلغ 
، وذلك لكي حيوط مراهناته جتنباً للمخاطرة اليت قد تقع على عاتقه نتيجة (الفريق ب)على فوز الفريق املنافس 
يتم فيما يأيت بيان كيفية قيام هذا املراهن بالتحوط ملراهناته، ومن مث تقليل، أو و  .دء املباراةلتغري املعطيات قبل ب
 .استبعاد املخاطرة متاماً 

اليت راهن هبا على ( دوالراً  20)وخيسر مبلغ الـ( دوالر 100( )الفريق أ)سريبح املشجع يف حالة فوز 
، فإن املراهن (الفريق ب)أما إذا ربح (. دوالرات  10)ومن مث حيصل على صايف ربح مقداره (. الفريق ب)

اليت راهن هبا على ( دوالراً  20)ولكنه سريبح مبلغ الـ( الفريق أ)اليت راهن هبا على ( دوالر 100)خيسر مبلغ الـ
وعلى الرغم من ذلك فقد اتبع هذا املراهن سياسة (. دوالرات 10)، متكبداً صايف خسارة مقداره (الفريق ب)

فاملراهنة اليت قام هبا املشجع على  .(دوالرات 10)إىل ( دوالر  100)ط ملراهناته مقلاًل رحبه املتوقع من التحو 
ولو قرر املشجع ببساطة أن يستبعد كافة فر  املخاطرة ملراهنته األصلية . كانت أداة حتوط( الفريق ب)فوز 
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ولكي تؤيت سياسة (. الفريق ب)على فوز ( دوالر 100)لكان لزامًا عليه أن يراهن مببلغ ( الفريق أ)فوز  على
وهذا مفاده . التحوط املايل مثارها فإنه من الضروري أن يتحرك التحوط يف االجتاه املعاكس لالستثمار األصلي

يف هذا السياق تعين أن شيئني يتحركان بشكل ( ارتباط)وكلمة . أن يكون هناك ارتباطًا سلبيًا بني النتيجتني
، أم يف اجتاه معاكس لآلخر وهذا ما (االرتباط اإلجيايب)أكان ذلك يف ذات االجتاه ويسمى متواز، سواء 
قد ( الفريق ب)ويتضح يف ضوء املثال السابق أن املشجع الذي قام باملراهنة على (. االرتباط السليب)يسمى 

، على اعتبار أن (يق أالفر )عمد إىل اتباع أسلوب الرتابط العكسي، وذلك للموازنة مع رهانه األصلي على 
  .وأنه ال توجد فرصة للتعادل ،قواعد اللعبة كانت تنص على أن هذه املباراة ال بد وأن تنتهي بفوز أحد الفريقني

 :للعقد التكييف الفقهي
عقد يتعهد مبوجبه كل من املرتاهنني، : بأنه عقد الرهان ويعرف .يندرج العقد السابق حتت عقود الرهان

أن يدفع إذا مل يصدق توقعه يف واقعة غري حمققة، للمرتاهن الذي يصدق توقعه فيها مبلغًا من النقود، أو أي 
 :يتصف العقد بالصفات اآلتية ،ومن مث. شيء آخر، يتفق عليه

فهو . املال املتفق عليه عند خسارة الرهانحيث يلتزم كال املتعاقدين حنو اآلخر بدفع : عقد ملزم للجانبني .1
 .إذن ملزم جلانبيه عند انعقاده، أما عند التنفيذ فيكون ملزماً لطرف واحد فقط، هو من خسر الرهان

وإذا . ذلك أن املرتاهن إذا كسب شيئًا فذلك يف مقابل تعرضه للخسارة: عقد احتمايل أو من عقود الغرر .2
فهذا االحتمال يف الكسب، أو اخلسارة، هو األساس الذي . الكسب خسر شيئاً فذلك يف مقابل احتمال

املرتاهنني أن حيدد وقت إمتام العقد القدر الذي أخذ، أو  كالعقد الرهان ال يستطيع فيه  ف. يقوم عليه العقد
القدر الذي أعطى، وال يتحدد ذلك إال يف املستقبل تبعًا حلدوث أمر غري حمقق هو الكسب، فيعرف 

 .ذي أخذ، أو اخلسارة، فيعرف القدر الذي أعطىالقدر ال

يتمثل العوضان املتقابالن يف املبلغ املدفوع من أحد املرتاهنني مقابل العوض املدفوع من : عقد معاوضة .3
 . املرتاهن الثاين

 (:Short Selling)البيع الفارغ البيع على المكشوف أو : ثانياا 
يندرج هذا العقد حتت عقود التحوط مبعناه اخلا ، إذ إنه ينشأ يف أسواق املال، ويكون حمله ورقة مالية، 

بيع ورقة مالية قبل متلكها هبدف شرائها الحقًا بقيمة أقل، ومن مث حتقيق ربح : ويعرف بأنه. أو أصاًل مالياً 
اقرتاض الورقة  مقابلائدة اليت يدفعها املستثمر، مساو للفرق بني سعر البيع املكشوف، وسعر الشراء، ناقصاً الف

وتستخدم سياسة البيع املكشوف إذا توقع املستثمر هبوط سعر ورقة مالية . املالية يف الفرتة ما بني البيع، والشراء
وهي سياسة معاكسة لسياسة الشراء بغرض حتقيق الربح نتيجة ارتفاع األسعار يف . يف املستقبل القريب

 .Long sellingاملستقبل 
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فيمكن مثاًل أن يقرتض شخص سلعة معينة . وقد جيري البيع والشراء يف بضاعة ليست يف ملك البائع
ويذهب الشخص إىل بيته، ويعرض تلك السلعة يف اإلنرتنت . أسابيع 4له، على أن يردها له بعد  ديقمن ص

ولكن (. رياالً  14بـ  ااشرتاها صاحبه) بريالني، وهو مثن يقل عن مثن شرائها رياالً  12للبيع ويبيعها مببلغ 
فيذهب . ت فقطرياال 10املقرتض يعتقد من معرفته بالسوق أن السلعة ستعرض يف السوق من جديد بسعر 

ويتحقق هذا املكسب . ريالنيفيكسب بذلك . ت، ويردها إىل صاحبهرياال 10ويشرتي السلعة اجلديدة بسعر 
ألن البائع  ،"البيع الفارغ "وهذا هو البيع املكشوف، ويسميه البعض . وقبسبب اخنفاض سعر السلعة يف الس

فيكون . سعر السلعة يف السوق نخفضأن ال ي ميكنولكن . مل ميتلك السلعة، بل أخذها سلفة من صاحبه
ويقوم . ريالني لكي يعطيها إىل صاحبه، ليخسر بذلك رياالً  14عليه شراء سلعة جديدة لصاحبه مببلغ 

مبثل تلك العمليات، ويطبقها على بيع أوراق مالية يف حوزته، أو ليست يف حوزته، حيث  املصارف بعض
 .  مشرتيهالتزم خالهلا بتسليم األوراق املالية إىلييبيعها على أساس أن سعرها سينخفض خالل الثالثة أيام اليت 

. يستخدم البيع على املكشوف عادة يف محاية معامالت األسهم يف تداول األوراق املالية لبعض الوقتو 
حيث . وتتم عملية البيع على املكشوف إذا شعر املستثمر أن قيمة األسهم يف طريقها إىل االخنفاض مستقبالً 

. دد منها، مع الوعد بإعادهتا يف وقت الحقعددًا من تلك األسهم، ويقوم ببيع ع عندئذيقرتض املستثمر 
فإذا اخنفض سعر . حيث يقوم املستثمر ببيع األسهم املقرتضة بالسعر املتداول يف وقت البيع على املكشوف

األسهم مصدقاً بذلك لتوقعات املستثمر، يقوم املستثمر بشراء األسهم بسعر أقل من سعر بيعه هلا، ويعيدها يف 
وتتمثل رحبية السهم يف عملية البيع على املكشوف يف الفارق بني سعر البيع على . الوقت املتفق عليه
أما إذا ارتفع سعر األسهم خالفاً لتوقعات املستثمر، . لشراء، وذلك بعد هبوط سعر األسهمااملكشوف، وسعر 

وتتمثل خسارة . يقوم املستثمر بشراء األسهم بسعر أعلى من سعر بيعه هلا، ويعيدها يف الوقت املتفق عليه
السهم يف عملية البيع على املكشوف يف الفارق بني سعر البيع على املكشوف، وسعر الشراء، وذلك بعد 

 .ارتفاع سعر األسهم

 : مثال آخر
مثاًل، وأراد أن يقلل خماطر امتالك هذه األسهم ولكنه ( س)إذا امتلك مستثمر ما أسهمًا يف الشركة 

فضل عدم بيعها يف ذات الوقت، فإنه ميكنه اتباع سياسة التحوط للحفاظ على مركزه املايل عن طريق القيام 
ولن يكون يف هذه احلالة (. س)اليت تعد املنافس الرئيس للشركة و ، على املكشوف ( )لشركة اببيع أسهم 

هناك ضمان لتحرك سعر األسهم للشركتني وفقاً لتوقعات املستثمر، كما كان الوضع يف املثال املتعلق باملراهنات 
ولكن سعر األسهم للشركتني سيتحرك ومبرور . اليت جتري على مباراة كرة القدم، حيث يربح فريق، وخيسر اآلخر

ود ارتباط سليب إحصائي إذا كان ذلك القرار قائمًا على التحليل اإلحصائي الوقت يف اجتاهات عكسية، لوج
إال إنه من املمكن أن تتحرك أسهم الشركتني يف ذات (.  )، والشركة (س)ألسعار األوراق املالية للشركة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
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سعر  حصائي السابق بنيوقد ال يسري االرتباط اإل. االجتاه متجاوبة مع األحداث االقتصادية غري العادية
وميكن للمستثمر بناًء على وجود ارتباط سليب بني أسعار أسهم . حتت هذه الظروف االستثنائية أسهم الشركتني

 . على املكشوف(  )، عرب بيع أسهم الشركة (س)اتباع سياسة التحوط فيما يتعلق بأسهم الشركة تني الشرك

فقد يقوم . يف تصدير معدات ثقيلة وتعمالن بلد واحدتقعان يف (  )والشركة ( س)نفرتض أن الشركة 
للسهم وبإمجايل تكلفة تقدر بـ ( دوالرات 10)بسعر ( س)سهم يف الشركة ( 100)مستثمر ما بشراء 

. وقد يتوقع املستثمر ارتفاع سعر السهم مما يتيح له البيع عند وجود فرصة لتحقيق الربح(. دوالر 1000)
 السليب عند القيام بعملية الشراء سالفة الذكر، فيقوم املستثمر ولكنه يود يف ذات الوقت أن يضع حدًا للتأثري

سهم من أسهم الشركة ( 200)عرب بيع ( دوالر 1000)على املكشوف مقابل (  )أسهم الشركة  أيضاً ببيع
للسهم الواحد، وذلك اتباعًا لسياسة التحوط املايل اليت قد حتمي ( دوالرات 5)على املكشوف بسعر (  )

لكل ( دوالر 2)، و(دوالرات 7)فإذا اخنفض سعر السهم لكال الشركتني ليصبح (. س)ه يف الشركة استثمارات
من ( املقرتضة)سهم ( 200)وعند هذه النقطة الزمنية تصبح قيمة الـ . سهم من أسهم الشركتني على الرتتيب

، ( )صة بالشركة سهم اخلا( 200)ولذا ميكن للمستثمر أن يشرتي الـ ( دوالر 400( ) )لشركة أسهم ا
على الشركة ( دوالر 300)، األمر الذي ال يلغي فقط خسارة  الـ (دوالر 600)ويعيدها نظري ربح يقدر بـ 

(. دوالر  300)مما يعين أن صايف الربح يساوي ( دوالر 600)، ولكنه يعود على املستثمر بربح يقدر بـ ( )
ذلك أن قيمة أسهمهما قد (  )أو الشركة ( س)شركة وال يستند االرتباط السليب إىل حركة أسعار أسهم ال

كانت (  )كانت مملوكة بينما استثمارات الشركة ( س)ولكن الواقع أن استثمارات الشركة . تناقصت
لكل سهم فإن الربح ( دوالر 3.5)إىل ( دوالر 200)املقدرة بـ ( س)وإذا تناقص سعر أسهم الشركة . مقرتضة

 (س)ستبعد أسهم الشركة وياملستثمر  لغيفقط، ومن مث ي( دوالر 300)ون اخلا  باألسهم املقرتضة سيك
 . متاماً 

 :للعقد التكييف الفقهي
ذلك أن  .أو عقود الغرر ة،حتمالياال دو عقيندرج العقد السابق والذي هو نوع من املراهنات حتت ال

خسر شيئًا فذلك يف مقابل  وإذا. املرتاهن، أو املستثمر، إذا كسب شيئًا فذلك يف مقابل تعرضه للخسارة
أمام  فنحن. فهذا االحتمال يف الكسب، أو اخلسارة، هو األساس الذي يقوم عليه العقد. احتمال الكسب

عقد ال يستطيع فيه املستثمر، أو املراهن أن حيدد وقت إمتام العقد القدر الذي أخذ، أو القدر الذي أعطى، 
ث أمر غري حمقق هو الكسب، فيعرف القدر الذي أخذ، أو وال يتحدد ذلك إال يف املستقبل تبعًا حلدو 

حيث اقرتض  . ال تبع ما ليس عندك: كما ينطبق عليه احلديث الشريف  .اخلسارة، فيعرف القدر الذي أعطى
 .كمية معينة من أصل معني دون أن ميلكها، على أن يقوم بشرائها وإعادهتا إىل صاحبها
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 : مبادلت األسهم: ثالثاا 
مبادلة يقايض من خالهلا أحد األطراف سعر عائد متصل باالستثمار يف سهم معني، بسعر عائد هي 

مقايضة أسعار العائد على مؤشرات أسهم خمتلفة، أو بسعر عائد يف غري مثل .  على االستثمار يف سهم آخر
 لعبء اخلطر املرتبط ويبقى املستثمر هنا متحمالً . االستثمار يف األسهم، مثل سعر فائدة على أية أداة أخرى

نفرتض قيام مدير عام : مثال ذلك. بالعقد، واملتضمن اخلسائر املرتتبة على ارتفاع سعر الليبور عن سعر املؤشر
يناير بالدخول يف عملية مبادلة مع أحد بيوت الوساطة، حيث  12حمفظة مالية بوصفه مستخدماً هنائياً بتاريخ 
، (S&P 5002)ويقبض دفعاته وفقًا ملؤشر  1ات وفقًا لسعر الليبوريدفع مدير احملفظة ما عليه من دفع

أن املبلغ املتفق عليه هو عشرة ماليني نفرتض و  ..%1حيدده الوسيط مقداره  Spreadخمصومًا منها هامشًا 
ومن مث تصور العملية على أهنا اقرتاض بسعر الليبور، . يوماً  360دوالر أمريكي، وأن عدد أيام السنة هو 
، وذلك كما يتضح من اجلدول S&P 500 أسهم تندرج حتت مؤشر واستخدام لألموال املقرتضة يف شراء

 :اآليت

عدد  التاريخ
 األيام

 S&P 500 Total %سعر الليبور 
Return Index مؤشر

 تغري سعر البورصة والعائد

الدفعات املستحقة 
 $بسعر الليبور 

الدفع وفقاً 
 $ S&Pملؤشر 

صايف املدفوعات 
$ 

2/1  2 462.75    

2/4 20 2.15 472.15 225000 120106 -34824 

2/7 21 2.35 507.42 231222 580003 348711 

                                 
 .هو متوسط أسعار الفائدة بني البنوك الكربى يف لندن :  1
ميكن القول إن هذا املؤشر هو األكثر اتباعاً والذي ميثل جمموعة كبرية من : Standard and Poor’s 500مؤشر  : 2

وكما يوحي االسم، يعمل املؤشر على قياس أداء . األسهم األمريكية، إىل جانب مؤشر داو جونز للمتوسطات الصناعية
عضها ملقرات رئيسة يف أماكن من الشركات الرئيسة اليت يقع مقرها يف الواليات املتحدة، على الرغم من امتالك ب 500
هو داللة على مدى جودة أداء االقتصاد  S&P  500ويرى العديد من اخلرباء أن األداء الصحي ملؤشر . أخرى

وميكن تداول أسهم الشركات املدرجة يف . وهناك جمموعة من املنتجات االستثمارية املرتبطة بتقلباته. األمريكي ككل
وميثل املؤشر حوايل ثلثي قيمة . أو ناسداك، أكرب بورصتني للتداول يف الواليات املتحدة املؤشر إما يف بورصة نيويورك

وميكن أن ميثل املؤشر عالمة . السوق لسوق األسهم األمريكية، ونتيجة لذلك ميكن اعتباره ممثاًل لكامل قطاع األسهم
ية، والسياسية، والصناعية، ميكن أن تؤثر على جيدة ملقارنة أداء األسهم، لكن ينبغي مراعاة أن بعض العوامل االقتصاد

 . بعض الشركات أكثر من غريها
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2/10 22 8.65 421.7 238244 -312803 -558747 

2/1 22  ----422.1 221056 140428 -80558 

    216222 520804 -325488 

كان أبرزها اخلسائر اليت حلقت املدير يف الثاين من أكتوبر، يوضح اجلدول النتائج السلبية لالتفاق، واليت  
كما عانت . واليت بلغت أكثر من نصف مليون دوالر، هي فروق األسعار بني سعر الليبور، وقيمة املؤشر

دوالراً  325488وكان جمموع اخلسائر هو . أيضًا دفعتان أخريان من الدفعات الثالث املتبقية من خسائر
يربر تصرف املدير بأنه توقع اخنفاض سعر الليبور الذي سيدفع على أساسه، أو ارتفاع عوائد  وقد. أمريكياً 

 . 1املؤشر، أو مها معاً 

 :التكييف الفقهي للعقد
 :يتصف العقد بالصفات اآلتية

 حيث يقرتض املستثمر، ويسدد ما عليه من قرض وفقاً لسعر الليبور. عقد قرض بفائدة ربوية. 

  حيث يراهن املستثمر على اخنفاض سعر الليبور الذي سيسدد القرض على : عقد غررعقد احتمايل أو
. أساسه، مع ثبات سعر املؤشر، أو ارتفاع سعر املؤشر مع ثبات سعر الليبور، أو مها معاً، فيكسب بذلك

وقف وال يعلم م. فإذا خابت توقعات املستثمر فارتفع سعر الليبور، واخنفض سعر املؤشر فإنه خيسر بذلك
 .املستثمر من حيث الكسب، أو اخلسارة، ومقدار ذلك إال يف هناية املدة

 الثاني مبحثال
 .قوم على نقل عبء خطر معين من طرف، إلى طرف آخرعقود تحوط ت

 :Swapsعقود المبادلت : أولا 
يف  هي اتفاق تعاقدي بني طرفني على تبادل تدفقات نقدية معينة، أو نوع من األصول يف مقابل آخر،

وجيري التعامل هبا يف األسواق  .وهي اتفاقات ثنائية ال جيري التعامل هبا يف البورصات. تاريخ مستقبلي الحق
أو منطية، ألهنا حمصلة هنائية ملفاوضات خاصة بني  ،مل تكن هذه العقود متجانسةومن مث،  .غري الرمسية

                                 
توضح املعاناة من اخلسائر زيف هذه األداة، وأهنا ال خترج وفق رأي البعض عن كوهنا أداة للمقامرة، تتساوى فيها   : 1

 .احتماالت الكسب، واخلسارة
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ومتكن هذه العقود . كل طرف من األطراف  وتتحدد شروطها يف ضوء االعتبارات اليت حير  عليها .األطراف
كما أهنا أداة إلدارة . أطرافها من احلصول على الفرق بني معدالت اإلقراض يف األسواق املعومة، والثابتة

 :وهناك عدة أنواع من املبادالت، منها. وهي منخفضة التكلفة، وتتمتع مبرونة عالية .والتحوط ،املخاطر

 : مبادلت العملة  .1
 : نسوق هذا املثال لتوضيح هذا النوع من العقود

وعندئذ يتجه . بعملة معينة، على الرغم من حاجته لعملة أخرىبعضها قرتض ييشيع بني املشروعات أن 
، والذي يقوم بالتوفيق بني هذا Swap Dealerهذا املشروع إىل أحد العاملني يف مبادلة العمالت 

كسي، ويقوم بعمل الرتتيبات الالزمة لتبادل التدفقات النقدية بني حيتفظ مبركز عاملشروع، ومشروع آخر 
فإنه يقوم هو بدور املشروع اآلخر، على أن  ،فإن مل جيد هذا الوسيط مشروعًا آخر للتوسط معه. املشروعني

السويسرية تتمتع بسمعة طيبة يف بالدها، ( س)نفرتض أن الشركة . يقوم مبحاولة تغطية املخاطر يف سوق آخر
ونفرتض أن الشركة قامت فعاًل بإصدار سندات . ميكنها إصدار سندات يف بالدها بتكلفة مقبولة بالنسبة هلا

، وأهنا حباجة إىل ما يعادهلا من %7.5بسعر فائدة . مليون فرنك سويسري 2.8بالفرنك السويسري قيمتها 
فإذا اقرتضت . الواليات املتحدة األمريكيةمليون دوالر أمريكي لشراء مواد خام من  2العملة األمريكية والبالغة 

وإذا افرتضنا أيضًا أن %. 2.8الشركة هذا املبلغ من سوق الدوالر األمريكي فإهنا سوف تدفع فائدة مقدارها 
مليون دوالر أمريكي  2ذات الشهرة الواسعة يف بالدها ختطط إلصدار سندات بقيمة (  )الشركة األمريكية 

بعض  ءمليون فرنك سويسري لشرا 2.8وأهنا حباجة فعلية إىل ما قيمته  ،%10بسعر فائدة مقداره 
، وأهنا إذا اقرتضت هذا املبلغ من سوق الفرنك السويسري فسوف تدفع فائدة مقدارها املستلزمات السويسرية

 2.8ستقوم الشركة السويسرية بإصدار السندات فتحصل على . ومن مث تلجأ الشركتان إىل الوسيط%. 8.5
 .سيقوم بدوره بتحويل هذا املبلغ إىل الشركة األمريكية ، والذين فرنك، وستوقم بدفعها إىل الوسيطمليو 

وستقوم من . مليون دوالر أمريكي 2وستقوم الشركة األمريكية بدورها بإجراء مماثل، وحتصل يف املقابل على 
تتمثل حمصلة هذه العملية أواًل يف . مث بتحويل املبلغ إىل الوسيط، الذي سيدفعه بدوره إىل الشركة السويسرية

تتمثل يف الفائدة  ،تزامات أخرى يف حق كل منهماحصول كال الشركتني على احتياجاهتا املالية، مث يف نشوء ال
يقوم الوسيط بعد ذلك بالرتتيب لقيام الشركة السويسرية . اليت تلتزم كل منهما دفعها إىل املكتتبني يف السندات
، وبالرتتيب %2.75مليون دوالر أمريكي، وبسعر فائدة  2بدفع فائدة على القرض املصدر يف أمريكا مبقدار 

مليون فرنك سويسري بفائدة  2.8ة األمريكية بدفع فائدة القرض املصدر يف سويسرا مبقدار لقيام الشرك
هي قيمة )ألف دوالر أمريكي  125وهذا يعين أن تدفع الشركة السويسرية للوسيط مبلغ %. 8مقدارها 
ريكي ألف دوالر أم 200وسيقوم الوسيط بدوره بدفع %(. 2.75مليون مضروبة يف سعر الفائدة  2القرض 

كما يعين أن تدفع الشركة %. 10للشركة األمريكية تعادل الفائدة الواجب سدادها حلملة السندات والبالغة 
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ألف فرنك سويسري منها  210ألف فرنك سويسري، والذي يقوم بدوره بدفع  224األمريكية للوسيط مبلغ 
%) 7.5على أساس سعر فائدة إىل الشركة السويسرية، متثل الفائدة املستحقة لصاحل أصحاب السندات 

لقد حتمل الوسيط يف البداية خسارة مقدارها مخسة آالف دوالر، هي %(. 7.5مليون مضروبة يف  2.8
ألف دوالر أمريكي، وما دفعه للشركة األمريكية وهو  125ما تقاضاه من الشركة السويسرية وهو الفرق بني 
ألف فرنك سويسري، هو الفرق بني ما  14ل مقداره ولكنه حقق رحبًا يف املقاب. ألف دوالر أمريكي 200

ألف  224ألف فرنك سويسري، وما تقاضاه من الشركة األمريكية وهو  210دفعه للشركة السويسرية وهو 
ألف فرنك سويسري  14إال إنه يكون عرضة ملخاطر تقلب أسعار الصرف عند حتويله ملبلغ . فرنك سويسري

مليون دوالر أمريكي إىل  2اق السندات، تقوم الشركة السويسرية بدفع وعند استح. إىل دوالرات أمريكية
كما . الوسيط ليقوم بدوره بتحويلها إىل الشركة األمريكية، واليت تستخدمها لسداد قيمة السندات اليت أصدرهتا

كة مليون فرنك سويسري إىل الوسيط، ليقوم بدوره بتحويلها إىل الشر  2.8وم الشركة السويسرية بدفع تق
وهبذا تتمكن الشركتان من نقل اخلطر املرتتب . السويسرية، لتستخدمها يف سداد قيمة السندات اليت أصدرهتا

على هذه العملية من تقلب أسعار الصرف، وأسعار الفائدة، إىل الوسيط، الذي حيصل على عائد مادي 
 .مقابل ذلك

 :التكييف الفقهي للعقد
العملة اليت حصل عليها من الطرف اآلخر، وهو ما ال  نفس بأن يرد يف هذا العقد يلتزم كال املتعاقدين
ومن مث . الذي ينتهي بالتزام كل طرف قبل اآلخر بالتقابض قبل التفرق الشرعي يتحقق يف عقد الصرف
 :تتصف هذه املعاملة مبا يأيت

  جهة، ومحلة سنداهتا عقد قرض بزيادة مشروطة، وحمددة سلفاً زمناً، ومقداراً، بني الشركة السويسرية من
 .وهذا ربا حمرم شرعاً . وبني الشركة األمريكية من جهة، ومحلة سنداهتا من جهة أخرى. من جهة أخرى

  2.8عقد قرض بزيادة مشروطة، وحمددة سلفًا زمناً، ومقداراً، تقوم مبوجبه الشركة السويسرية بتقدمي 
ذي حصلت عليه الشركة السويسرية من مليون فرنك سويسري للشركة األمريكية متثل قيمة القرض ال

محلة سنداهتا، مقابل حتمل الشركة األمريكية للفائدة السنوية املستحقة حلملة السندات السويسرية طوال 
مدة القرض، فضاًل عن أصل الدين املستحق للشركة السويسرية يف ذمة الشركة األمريكية، وبنفس 

ويقال ما سبق يف حق الشركة األمريكية أيضًا جتاه . القرضالعملة اليت مت هبا اإلقراض، يف هناية مدة 
 .الشركة السويسرية
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  ،تثبت حق حاملها فيما قدمه من قرض السندات صكوك بدين يف ذمة مصدرها لصاحل حاملها
ومن مث تكون . وتثبت حقه يف احلصول على الفوائد املرتبطة بالقرض، يف هناية مدة القرض .للشركة

 .شرعاً، ألهنا متثل قرضاً بفائدة ربوية هذه السندات حمرمة

 :سعر الفائدة أو مبادلت مقايضة. 2
يعد هذا العقد و . وفقًا لصيغ معينة، هي اتفاق بني طرفني، يوافقان مبوجبه على تبادل مدفوعات الفائدة

تغطي هذه املعاملة خماطر تقلبات أسعار و . من عقود التحوط يف معناه اخلا ، إذ إنه ينشأ يف أسواق املال
، السندات القيمة النسبية لفائدة األصول، مثل القروض أو واليت قد تؤدي إىل تفاقم. الفائدة يف املستقبل

يشار لألطراف يف صفقة مقايضة سعر الفائدة بالنظراء، أو األطراف املتقابلة، و . لتقلبات سعر الفائدة نتيجة
هما يف معاملة الذين هلم احتياجات تكميلية، فيما يتعلق بسعر فائدة ثابت، أو سعر فائدة متغري، تتم مطابقت

ويطلق على املبلغ الذي يتم .  1LIBORعلى الليبور ة غالباً تعتمد أسعار الفائدة املتغري و . املقايضة
 (.املبلغ احملدد)احتساب مقايضة سعر الفائدة على أساسه 

يف عملية قابلة تأحد األطراف امليقوم العملة على ذات سعار الفائدة البسيطة ألمقايضة  إلجراء عمليةو 
مع مبالغ  ،اً فائدة متغري خر سعر لم من الطرف اآلسويت ،وحمدد ،بسيطة ملقايضة سعر الفائدة بسداد سعر ثابت

صايف و . سب اتفاق الطرفنيحبفرتة سداد لكل  ويتم احتساهبا .األطراف احيدده عينةقيمة ممالية تستند إىل 
بسعر و  ،ويكون ذلك أحيانًا بسعر ثابت .بلغ للطرف اآلخرامل نفسإذا أقرض كل طرف هو نفسه  الناتج
ويضرب  .املتغريوالسعر  ،مما ينتج تدفقات نقدية صافية مساوية للفرق بني السعر الثابت ،أحيانًا أخرى متغري

السعر الثابت يسدد الطرف الذي يسمى و . أثناء فرتة السدادالذي حيدده األطراف  بلغ املكال منهما يف 
 . يف املقايضة( األكثر أمناً  الطرف)

على قرض %( 6,2)قدر بـ ي اً فائدة ثابتسعر يدفع الطرف األول قد  :الفائدةسعر مقايضة على مثال 
 على االستثمار بعائد دخالً  الطرف األول أيضاً  جيينو  .دوالر أمريكي على دفعات شهريةمببلغ عشرة ماليني 

نقطة أساس على مبلغ ( 35+ ) لشهر واحد (LIBOR)شهري بالدوالر األمريكي يقدر بفائدة الليبور 
بعد الطرف األول  يقوم(. فائدةال من %1نسبة نقطة أساس لكل  100هناك . )دوالر أمريكي عشرة ماليني

 اً يدفع فيه سعر  ،دوالر أمريكيعشرة ماليني احملدد من الطرفني ملبلغ سعر الفائدة مع سعر المقايضة بإبرام ذلك 
وحيصل  .نقطة أساس( 35+ )لشهر واحد (LIBOR)فائدة الليبور يساوي  ،األمريكيبالدوالر  اً متغري 

نقطة أساس ( 20)الطرف األول على فائدة تساوي  صلحيبذلك و %(. 6,5)على سعر ثابت يقدر بـ 

                                 
وهو سعر الفائدة الذي يتم عليه إقراض الدوالر األمريكي آلجال قصرية (. سعر الفائدة املعروضة بني البنوك يف لندن)  1

 . من قبل املصارف يف لندن

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AF_(%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
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حصلة  6,5)
ُ
عكس ويدفع  ،عكس ذلكخر فيحصل على ، أما الطرف اآل(دفوعةاملالنسبة  6,3 -النسبة امل
نقطة ( 35+ ) لشهر واحد (LIBOR)فائدة الليبور بالدوالر األمريكي حيث حيصل على  .ذلك أيضاً 
قد قام اآلن املقايضة  من خالل إبرام الطرف اآلخر كونيو . ثابتة%( 6,5)نسبة ويقوم بسداد  ،أساس

 . املتغرية الطرف الذي يتلقى دفعات األسعارهو كونه  (LIBOR)فائدة الليبور بالتحوط ضد التغيريات يف 

 :التكييف الفقهي للعقد
يتم يف هذا العقد حتويل عبء خطر معني، واملتثل يف تغري سعر الفائدة يف غري صاحله للطرف اآلخر، 

 :ومن مث يتصف العقد بالصفات اآلتية. نظري مقابل معني

 للخسارةذلك أن املتعاقد إذا كسب شيئًا فذلك يف مقابل تعرضه : عقد احتمايل أو من عقود الغرر .
فهذا االحتمال يف الكسب، أو اخلسارة، هو . وإذا خسر شيئًا فذلك يف مقابل احتمال الكسب

فال يستطيع كل من املتعاقدين أن حيدد وقت إمتام العقد القدر الذي . األساس الذي يقوم عليه العقد
 حمقق هو الكسب، أخذ، أو القدر الذي أعطى، وال يتحدد ذلك إال يف املستقبل تبعاً حلدوث أمر غري

 .فيعرف القدر الذي أخذ، أو اخلسارة، فيعرف القدر الذي أعطى

 يتمثل العوض األول يف سعر الفائدة الثابت الذي يدفعه أحدمها، ويتمثل العوض اآلخر : عقد معاوضة
 .يف سعر الفائدة املتغري الذي يدفعه اآلخر

 عاً وهذا يعين الربا احملرم شر . العقد هو سعر الفائدة حمل. 

 :المبادلت السلعية .1
إحدى منتجات السوق غري الرمسية، واليت جيري تفصيلها وفقًا ملتطلبات من يقوم بالتحوط ضد هي 
حيث ينقل كل متعاقد مبوجب العقد عبء ارتفاع، واخنفاض، سعر السلعة حمل التعاقد إىل الطرف . املخاطر
نفرتض وجود شركة إنتاج برتول هي : ولتوضيح هذه العملية. وقد شاع استخدامها يف أسواق الطاقة. اآلخر
وهي حباجة ملن يضمن هلا أال يقل متوسط سعر الربميل عن . ألف برميل يومياً  250، واليت تنتج (س)الشركة 
، تستخدم ( )شركة أخرى ونفرتض يف املقابل وجود . دوالر أمريكي، نظرًا الرتفاع تكاليف اإلنتاج 18.5

وهي معرضة ملخاطر توقف النشاط إذا ارتفع سعر . متوسطًا شهريًا من البرتول اخلام يف إنتاج البرتوكيماويات
نظرًا للمنافسة املرتفعة يف هذه الصناعة، ونظراً دوالرًا أمريكياً،  12.5 فوقالربميل يف الثالث سنوات القادمة 

حيث يكون ارتفاع األسعار . ومن مث تتوجس الشركتان خيفة من تقلب األسعار. الرتفاع املرونة على منتجاهتا
فتلجأ الشركتان إىل إبرام عقد مبادلة للبرتول ملدة . يف صاحل الشركة املنتجة، ويف غري صاحل الشركة املستهلكة
. برميل ألف 250، ومقدار متفق عليه هو للسعر ثالث سنوات من خالل وسيط للبرتول، مع تسوية شهرية

على أن تتحدد قيمة املؤشر كمتوسط ألسعار التسويات اليومية للعقود املستقبلية للبرتول ببورصة نيويورك 
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 12.1دوالرًا للربميل، وحددت الشركة املستهلكة بـ  12فإذا حددت الشركة املنتجة سعر البيع بـ . للتجارة
وسيط قبض من الشركة املنتجة ستراً للربميل، فإن دوال 20.15وكان متوسط سعر التسوية هو  ،دوالراً للربميل

 – 20.15: )على النحو اآليت املبادلة الفرق بني السعر الذي حددته للبيع، وسعر التسوية لكل برميل
وسيط املبادلة يف لالشركة املستهلكة  دفعوست. دوالر أمريكي 287500(= ألف برميل 250) × ( 12.1

( = ألف برميل 250) × ( 12.1 – 20.15)حددته للشراء وسعر التسوية املقابل الفرق بني السعر الذي 
دفع دوالراً للربميل، فإن الشركة املنتجة ست 18.4إذا افرتضنا جمدداً أن سعر التسوية هو و . دوالر 262500

 150( = ألف برميل 250)×  ( 18.4-12)الفرق بني السعر احملدد للبيع، وسعر التسوية  سيط املبادلةلو 
احملدد للشراء وسعر  الفرق بني السعروسيط املبادلة من  الشركة املستهلكة يف املقابل قبضوست. ألف دوالر
وال يتغري موقف الوسيط يف . ألف دوالر 175( = ألف برميل 250) × ( 18.4 – 12.1)التسوية 

ني، وما يدفعه للشركة األخرى، والبالغ احلالتني، حيث سيحصل على الفرق بني ما يقبضه من إحدى الشركت
ويالحظ يف املثال السابق أن الشركة املستهلكة قد حتوطت لنفسها . ألف دوالر أمريكي يف كال احلالتني 25

كما ميكن أن تتعرض الشركة املنتجة يف املقابل . من خماطر ارتفاع األسعار، ولكنها تعرضت ملخاطر اخنفاضها
 . دوالر أمريكي 23له الشركة املستهلكة إذا ارتفع السعر إىل  ستتعرضما  اخنفاض األسعار لنفس عند

 :التكييف الفقهي للعقد
 :يتصف هذا العقد بالصفات اآلتية

 يتمثل العوض األول يف قيمة السلعة، ويتمثل العوض الثاين يف السلعة حمل التعاقد: عقد معاوضة مالية. 

 املتعاقد إذا كسب شيئًا فذلك يف مقابل تعرضه للخسارةذلك أن : عقد احتمايل أو من عقود الغرر .
فهذا االحتمال يف الكسب، أو اخلسارة، هو . وإذا خسر شيئًا فذلك يف مقابل احتمال الكسب

فال يستطيع كل من املتعاقدين أن حيدد وقت إمتام العقد القدر الذي . األساس الذي يقوم عليه العقد
 تحدد ذلك إال يف املستقبل تبعًا حلدوث أمر غري حمقق هو الكسبأخذ، أو القدر الذي أعطى، وال ي

، فيعرف املمرتتبة على نفس السعر ، فيعرف القدر الذي أخذ، أو اخلسارةاملرتتب على سعر التسوية
، ويتحمل تسويةومن مث، حيقق منتج البرتول مكاسب باستمرار كلما زاد سعر ال. القدر الذي أعطى

 ملشرتي البرتولفض السعر، وحيدث العكس خسائر مستمرة كلما اخن
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  :1والعقود المستقبلية العقود اآلجلة: ثانياا 
هي وسيلة للتحوط ضد خماطر تقلبات السوق و . التحوط يف معناه اخلا تعد هذه العقود من عقود 

كما أهنما متشاهبتان من . ، من حيث الطبيعة، فكل منهما عقود آجلةومها شيء واحد يف احلقيقة .السلبية
حيث إن كاًل منهما من العقود امللزمة، وإن كل عقد منها ال يتوقف على غريه، كما هو احلال يف عقود 

 .املشتقات األخرى

 : Forward Contracts 2 العقود اآلجلة .1

أو عملة معينة، ، ورقة ماليةهي اتفاق بني طرفني، أحدمها مشرت، واآلخر بائع، لشراء، أو بيع، سلعة، أو 
والذي يكون ثابتًا يف . وبسعر متفق عليه عند إنشاء العقديعرف بتاريخ التصفية، يف تاريخ مستقبلي الحق، 
وال متليك  .وال يرتتب عليه تسليم وال تسلم .واملثمن ،حيث يتم تأجيل الثمن. العقد اآلجل طوال مدة العقد

فال ترتتب على العقد آثاره عند إنشائه،  .مؤجالن إىل يوم التصفية ،واملثمن ،أي أن الثمن. حقيقي، وال متلك
جتري ترتيباهتا من خالل السوق و . حيث يكون التسليم ملزماً يف هذا التاريخ. منا يتم تأجيلها إىل يوم التصفيةوإ

حيث يتم . ومن مث يتم نقل عبء خطر معني مبوجب العقد من كل متعاقد إىل الطرف اآلخر .غري الرمسية
وهي قد ختضع، وقد ال ختضع . اجلهات الراغبة يف عقدها ،واحتياجات ،تفصيل تلك العقود وفقًا لتفضيالت

مركزًا طوياًل،  ويتخذ أحد الطرفني يف العقد اآلجل .توقف ذلك على رغبة الطرفنيإذ ي. للتسويات اليومية
أما الطرف . ويوافق على شراء األصل حمل العقد يف تاريخ مستقبلي حمدد، مقابل سعر حمدد مت االتفاق عليه

وتتم اإلشارة للسعر . ذ مركزًا قصرياً، ويوافق على بيع األصل يف نفس التاريخ، مقابل نفس السعرالثاين فيتخ
مبعىن أن  .من العمليات اآلجلة على املكشوف% 28وجيري فعلياً  .سم سعر التسليمااحملدد يف العقد اآلجل ب

هبا أن املشرتي مضارب دائمًا على  ومن األمور املسلم. املضارب ال ميلك األصول اليت باعها وقت إبرام العقد
بينما يتوقع  .فهو يتوقع صعود أسعار األصول حمل التعاقد، ومن مث فهو يشرتي آجاًل، ويبيع عاجالً  .الصعود

فيبيع عاجاًل بسعر مرتفع، على أن يعاود  .ومن مث يقال إنه مضارب على اهلبوط .البائع دائمًا هبوط السعر
 .حيصل على فرق السعرشراء ما باعه بسعر منخفض، و 

  

                                 
حيث يتم تأجيل الثمن، واملثمن يف البيع األول، فال يرتتب عليه تسليم، . هناك فرق بني البيع اآلجل، والبيع إىل أجل   1

 .وينصب التأجيل يف البيع إىل أجل على الثمن دون املثمن. وال يرتتب عليه كذلك متلك حقيقي. أو تسلم
". اء أو بيع أصل يف وقت مستقبلي معني مقابل سعر معنياتفاق على شر : " العقود اآلجلة هي مشتقة بسيطة، فهي  2

ويكون العقد عادة بني مؤسستني ماليتني أو بني مؤسسة مالية وأحد عمالئها من املنشآت، وال يتم تداوله يف البورصات 
 .عادة

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1


23 
 

 : Future contracts1 العقود املستقبلية .1

يطلق هذا املصطلح على العقود اآلجلة اليت جيري التعامل هبا من خالل أحد األسواق املنظمة، وهي 
جيري و . (يف تاريخ الحق ،مقابل نقد ،اتفاق بني مشرت وبائع، على تبادل أصل: )وتعرف بأهنا .البورصة

وهي مجيعها . وتقاليد ،وأعراف ،وقوانني ،ولوائح ،حتكمها قواعد هي سوقو  .السوق الرمسية عقدها من خالل
. كما هو احلال بالنسبة للسوق غري الرمسية  ،أو اجلهات املتعاقدة ،وال ختضع لتفضيالت األفراد. عقود منطية

تقرره جلنة من غرفة املقاصة  الذيويتم تعديل قيمتها وفقًا لسعر التسوية، كما أهنا ختضع للتسويات اليومية، 
أي أن تسويات نقدية حقيقية تتم بصفة يومية بني املشرتي، وبني البائع، . ، وفقاً حلركة واجتاهات األسعاريومياً 

كما ويقوم كل . Market to Marketاستجابة لعمليات التسوية اليومية، حيث توصف السوق بأهنا 
فة املقاصة، اليت تقوم بدورها كوسيط، وضامن لكل عملية تتم من خالل متعاقد بإيداع تأمني ابتدائي لدى غر 

إن  : وميكن القول. ومن مث، ينقل كل متعاقد مبوجب العقد إىل املتعاقد اآلخر عبء خطر معني .بورصة العقود
لبات أداة للمضاربة، أو للتحوط ضد تق بوصفها كافة املعامالت يف أسواق العقود املستقبلية الرمسية تستخدم

والواقع أن أمام . وميكن للمضارب التنازل عن العقد بنقل ملكيته إىل متعاقد آخر قبل تاريخ التسوية .األسعار
 : املضارب ثالثة خيارات يف تاريخ التصفية، هي

 بائعاً، ويتسلمه إن كان مشرتياً  نتسليماً رمسياً إن كا أن يسلم األصل حمل التعاقد. 

 ما باعه، وحيصل على الفرق أن يبيع ما اشرتاه، ويشرتي. 

 2يسمى بدل التأجيل ،أن يؤجل التصفية إىل موعد الحق مقابل مبلغ معني . 

ومع ذلك، هناك فرق عديدة بني . أداة بديلة لالستثمار يف أصول حقيقية هذه العقود للمستثمر توفرو 
 :ل بعينه، على النحو اآليتاالستثمار يف أحد األصول من خالل إنشاء عقد مستقبلي، وبني االستثمار يف أص

                                 
اللتزام يف أن يقوم خالفا لألطراف الداخلة يف العقود املستقبلية فإن املشرتي يف عقود االختيار ميلك احلق وليس ا  1

 . يقع عليه عبء االلتزام بإجناز العقد إذا رغب املشرتي يف ذلك( أو بائعه)بينما حمرر العقد  ،بالتعامل
ويقع على الطرفني معًا االلتزام بإجناز العقد يف حالة العقود املستقبلية، وبالطبع، فإن مشرتي العقد املستقبلي ال يدفع 

 .  أة أو ما يطلق عليه سعر اخليارلبائع العقد عالوة أو مكاف
العقود الباتة أو القطعية، وهي اليت يلتزم فيها الطرفان بتنفيذ الصفقة يف تاريخ التسوية أو : هناك نوعان من العقود مها  2

مبقابل والعقود اآلجلة االختيارية، وهي اليت ميكن للمتعاقد فيها تأجيل موعد التصفية أو نقل التزامه إىل آخر  .التصفية
 . مادي
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  يدفع املستثمر يف أحد األصول الثمن املقابل للبائع غري منقو ، أما من يستثمر أمواله يف شراء عقد
، كضمان %15-10مستقبلي فيدفع نسبة ضئيلة من القيمة الكلية للعقد املستقبلس ترتاوح ما بني 

 .ابتدائي

  مقارنة برأس املال املستثمر ،التعاقدتزيد قيمة العقد عند تغري مثن األصل حمل. 

 بينما ميتد االستثمار يف أحد  .االستثمار يف أحد األصول املالية مثل األسهم ليس حمدودًا مبدة معينة
 .العقود املستقبلية، وعلى نفس السهم، لفرتة تقل عن سنة

  ،بينما قد خيسر املستثمر قد خيسر من يستثمر ماله يف أحد األصول نسبة كبرية من رأس املال املستثمر
 .يف عقد مستقبلي ما يزيد عن املال املستثمر

 :فيما يأيت الرمسية وتتمثل أهم خصائص السوق

 وال ختضع لرغبات املتعاقدين كما هو احلال يف . منطية شروط  التعاقد، فال تتباين العقود من عقد آلخر
 .العقود اآلجلة، من حيث حجم العقد، ومدته، وصفاته

  للتداول، فتحرر بذلك املتعاقدين من التزاماهتمقابلة. 

  جلة اليت ال تتطلب من قيمة العقد الكلية، خالفًا للعقود اآل% 20يودع املتعاقد تأمينًا ال يتجاوز
 .ذلك

 بل يتم التعاقد هنا هبدف املضاربة، أو نقل . ال يهدف املتعاقد إىل احلصول على األصل حمل التعاقد
وميكن ملن كان حباجة ألصل اللجوء إىل السوق الفورية، . ة على اجتاهات األسعاراملخاطرة، أو للمراهن

 .أو إىل السوق غري الرمسية إلنشاء عقد آجل

 من خالل بيع العقد  ،ميكن للمستثمر يف السوق الرمسية جتنب االستالم الفعلي لألصل حمل التعاقد
 .آخرستثمر مل

 قد يف بداية التعاقديتم حتديد الثمن احلقيقي لألصل حمل التعا. 

 كلما تغري سعر األصل حمل التعاقد  ،يتم تعديل مثن التعاقد يومياً ف. للتسوية اليومية التعامالت ختضع  . 

  حيقق مشرتي العقد مكاسب باستمرار كلما زاد سعر العقد املستقبلي، ويتحمل خسائر مستمرة كلما
 .اخنفض السعر، وحيدث العكس لبائع العقد املستقبلي
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 :التسويات اليومية
الذي يقوم بإيداعه كل من البائع   Initial Marginتعتمد غرفة املقاصة على التأمني االبتدائي

ويودع هذا . واملشرتي، لدى غرفة املقاصة فيما بعد، ضمانًا لعدم توقف أحد طريف العقد عن الوفاء بالتزاماته
اجتهت األسعار يف صاحل العميل يضاف فرق السعر بطريقة فإذا . التأمني يف حساب العميل لدى غرفة املقاصة

وقد يطلب من العميل إيداع . وإذا اجتهت األسعار يف غري صاحله خيصم الفرق من حسابه. آلية إىل حسابه
ومن هنا كانت هذه العقود خاضعة للتسوية . تأمني إضايف للمحافظة على رصيد التأمني عند احلدود املطلوبة

  .اليومية

 : اآلجلة دو لعقلييف الفقهي التك
 :وتتصف هذه العقود بالصفات اآلتية. ميكن القول إن هذه العقود تعد نوعاً من املراهنات

حيث يتمثل العوض األول يف مثن . تعد هذه العقود من عقود املعاوضات املالية: عقد معاوضة مالية (1)
 . األصل حمل التعاقد، ويتمثل العوض الثاين يف األصل حمل التعاقد

وهو من البيوع املنهي عنها وهو بيع الدين بالدين، حتت بيع الكالئ بالكالئ،  جلةتدخل العقود اآل (2)
فإذا جعل : يقول ابن قدامة يف املغين .، واملبيع دين يف ذمة البائعفالثمن دين يف ذمة املشرتي .شرعاً 

 .1كان بيع دين بدين وال يصح ذلك باإلمجاع( أي يف السلم ) الدين مثناً 

ألن املعقود عليه ليس موجودًا عند البائع، وليس مملوكًا له : تدخل العقود اآلجلة حتت بيع ما ال ميلك (3)
ال تبع ما : الشريف أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال حلكيم بن حزامويف احلديث . عند توقيع العقد
 .يعين ما ال متلك. 2ليس عندك

فقد ذكر ابن قدامة أن  . تدخل الزيادة يف الثمن مقابل تأجيل تاريخ التسوية حتت باب الربا احملرم شرعاً  (4)
على أن املسلف إذا  أمجعوا: وقال ابن املنذر. 3كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بال خالف

 .4اشرتط على املستلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا

  

                                 
 .3122مسألة رقم . 224،   4ج.  1382، 1262. مكتبة القاهرة. القاهرة. املغين. عبد اهلل بن أمحد بن قدامة  1
 .حيث حسن صحيح: رواه ابن ماجة والرتمذي وقال  2
 .240،   4املغين، مرجع سابق، ج  3
 .املصدر نفسه، يف نفس املوضع  4
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 :التكييف الفقهي للمستقبليات
 :تتصف عقود املستقبليات بالصفات اآلتية

 .يتمثل العوض األول يف الثمن، ويتمثل العوض الثاين يف األصل حمل التعاقد: عقود معاوضة مالية (1)

 ذلك أن املتعاقد إذا كسب شيئًا فذلك يف مقابل تعرضه للخسارة: عقد احتمايل، أو من عقود الغرر .
فهذا االحتمال يف الكسب، أو اخلسارة، هو . وإذا خسر شيئًا فذلك يف مقابل احتمال الكسب

در الذي فال يستطيع كل من املتعاقدين أن حيدد وقت إمتام العقد الق. األساس الذي يقوم عليه العقد
أخذ، أو القدر الذي أعطى، وال يتحدد ذلك إال يف املستقبل تبعاً حلدوث أمر غري حمقق هو الكسب، 

ال يهدف املتعاقد هنا إىل كما . فيعرف القدر الذي أخذ، أو اخلسارة، فيعرف القدر الذي أعطى
ملخاطرة، أو للمراهنة بل يتم التعاقد هنا هبدف املضاربة، أو نقل ا. احلصول على األصل حمل التعاقد

حيث ختضع هذه العقود للتسوية اليومية، فيتم تعديل مثن التعاقد يومياً، كلما . على اجتاهات األسعار
ومن مث، حيقق مشرتي العقد مكاسب باستمرار كلما زاد سعر العقد . تغري سعر األصل حمل التعاقد

كما . العكس لبائع العقد املستقبلي املستقبلي، ويتحمل خسائر مستمرة كلما اخنفض السعر، وحيدث
قابليتها للتداول، وحتريرها بذلك املتعاقدين من التزاماهتم، تؤدي إىل جهالة كال الطرفني املوقعني  أن

 . ، إذا مل يكن العقد باتاً للعقد للمتعاقد الفعلي عند التنفيذ

 Options:الخيارات المالية : ثالثاا 
وهي يف نفس الوقت  .أدوات االستثمار باألوراق املالية يف أسواق رأس املال ىحدإاخليارات املالية  عقود

 ةورقعقد، أو  :نهأبويعرف اخليار  .1املالية ندرج حتت أسواق املشتقاتتو . وسيلة للتحوط يف معناه اخلا 
 فهي .2تنفيذ معنيبسعر ( سهم مثالً )أو بيع ورقه مالية  ،شراءب ،وليس اإللزام ،متنح حاملها احلق ،مالية مشتقة
عدد  ،أو بيع ،حيث يشرتي املتعامل مبوجبها حق شراء. أو فسخه ،يف إمضاء البيع ملشرتي اخليار تعطي احلق

                                 
وهي ال . حيث تعد نوعًا من أنواع العقود املستقبلية، أو صورة من صورها. هي عقود تتم تسويتها يف تاريخ مستقبلي  1

( أي املكاسب أو اخلسائر)وتعتمد قيمتها . تتطلب استثمارات مبدئية أو تتطلب مبلغاً مبدئياً صغرياً مقارنة بقيمة العقود
حتديد سعر معني . من قيمة األصل حمل العقد ولذلك مسيت باملشتقاتأي تشتق قيمتها )على األصل موضوع العقد 

ويتضمن العقد عادة حتديد الكمية اليت يطبق عليها السعر، وحتديد الزمن الذي يسري فيه العقد، . للتنفيذ يف املستقبل
 .عر صرف أجنبياً سعر فائدة حمدداً، أو سعر ورقة مالية، أو سعر سلعة، أو س: وحتديد حمل العقد والذي قد يكون

 .األسواق اآلجلة، واألسواق املستقبلية، وأسواق اخليارات، وأسواق املبادلة: وتتمثل هذه العقود يف
ال ميلك املستثمروين الذين يشرتون اخليارات شيئاً حمدداً سوى حقاً خيوهلم شراء، أو بيع كمية حمددة من األوراق املالية،   2

، وفقاً لشروط (يف حالة خيار الشراء)، أو بالبيع (يف حالة خيار البيع)اخليار ملتزماً بالشراء ويكون بائع . يف تاريخ الحق
 .العقد بينه وبني املشرتي
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وهي أوراق  .من أسهم شركة معينة عند سعر معني، هو سعر التنفيذ خالل مدة معينة، ويدفع مثنًا هلذا احلق
وعقود  .عليها االختيار يقعمالية مشتقة ليس هلا قيمة يف ذاهتا، وإمنا تستمد قيمتها من األداة املالية اليت 

وهي متكن أصحاهبا  .صاحب اخليار أن يبيعه لطرف آخر بثمن مسمى بينهمال إذ حيقاخليارات قابلة للتداول، 
من قيمتها إال حق اخليار، لتنفيذ تلك الصفقات يف  من الدخول يف صفقات ضخمة يف املستقبل، وال يدفع

. وامتالك األوراق املالية املذكورة يف عقد اخليار ليس هدفاً، بل يتم التعامل يف الغالب بالفرق السعري .املستقبل
يقوم الطرف اآلخر بشرائها بسعر السوق السائد  ،(وهو أمر غري وارد غالباً )وإذا أصر طرف على االستالم 

أما إذا كان . عليه، فتكون احملصلة واحدة اً وقت التنفيذ، وهو نفس السعر الذي يتم احتساب الفرق بناء
عقد بني : ومن مث، ميكن تعريف عقد اخليار بأنه .التعامل على مؤشر كان االستالم، أو التسليم، مستحيالً 

يتم مبوجبه حتويل عبء خطر معني من الطرف األول، إىل الطرف . يار، وبائع اخليارمشرتي اخل: طرفني مها
ويتمثل قبول التحويل عملياً يف تعهد الطرف . الثاين، نظري مقابل مايل معني، يدفعه الطرف األول للطرف الثاين

 . ة زمنية معينةالثاين ببيع، أو شراء أصل معني من الطرف األول، بسعر معني، يف تاريخ معني، أو فرت 

   :1أنواع الخيارات
 Call Option:خيار الشراء   .1

                                 
 :يتم تصنيف عقود االختيار حبسب املعايري اآلتية  1

الضمانات على ميكن النظر إىل : Warrants :الضمانات –خيارات البيع  –خيارات الشراء : األنواع الرئيسية: أوالً 
أهنا عقود اختيارات شراء تصدر بواسطة الشركات على أسهمها وعادة ما تكون لفرتات طويلة مقارنة بعقود 

 .االختيارات
 .عقود االختيار األوروبية –عقود االختيار األمريكية : حبسب تاريخ تنفيذ العقد: ثانياً 
لألصول ( البائع)عقود ميتلك فيها حمرر العقد  هي :Covered call options: مغطاة: حبسب التغطية: ثالثاً 

 .موضوع العقد، أي أنه يستطيع أن يغطي التزامه بالبيع إذا اختار مشرتي العقد تنفيذ العقد
لألصول موضوع ( البائع)هي عقود ال ميتلك فيها حمرر العقد : Uncovered call options: غري مغطاة –  

  .د التنفيذ فإن البائع سيضطر إىل شراء األصل من السوق، مث تسليمه للمشرتيولذلك إذا اختار مشرتي العق. العقد
حيقق عقد اختيار الشراء أرباحًا إذا كان السعر السوقي أكرب من : متعادلة –غري مرحبة  –مرحبة : حبسب الرحبية: رابعاً 

أما . عر السوقي أقل من سعر التنفيذويكون عقد اختيار الشراء غري مربح إذا كان الس. سعر التنفيذ احملدد يف العقد
 .اخليار املتعادل فهو اخليار الذي يكون فيه سعر التنفيذ مساوياً لسعر السهم السوقي
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بسعر  ،(سهم مثالً )شراء موجود معنييف  (وليس اإلجبار) متنح مشرتيها احلق ةمالي ةورق هو عقد، أو
حيث . (يتم حتديدها يف العقد)تسمى تاريخ االستحقاق ةزمني ةوذلك خالل فرت  ،(سعر التنفيذ)حمدد يسمى 

ال يتضمن هذا العقد التزام مشرتي حق اخليار بتنفيذ الشراء، وإمنا يتضمن حصوله على حق الشراء الذي له 
يسمى  لبائع اخليار مقابل ذلك مبلغاً  مشرتي اخليار ويدفع. أن ميارسه يف أي حلظة يريدها خالل الفرتة احملددة

 .د، على شكل نسبة مئوية من قيمة السهموهذا املبلغ ثابت يتم حتديده يف العق ،(سعر اخليار أو العالوة)
شراء هذا  ويضمن. ليس جزءًا من مثن األسهم املتفق عليها عند التعاقد وهووهذا املبلغ غري قابل لالسرتداد، 

وهو سعر  ،وثابت ،بسعر حمدد( سهم مثالً )شراء املوجود األساس يف النوع من اخليارات احلق للمستثمر 
أما إذا كان سعر السهم يف تاريخ استحقاق اخليار أدىن من سعر  .مهما ارتفع سعر السهم السوقي ،التنفيذ

وأما . اليت دفعها لبائع اخليار ،أو العالوة ،خيسر سعر اخليار ومن مثالتنفيذ، فإن مشرتي اخليار لن ينفذ خياره، 
يتضمن العقد التزام البائع حلق حيث . العمولةأو قبض مثن اخليار  ألنهالبائع فال جيوز له الرتاجع عن الصفقة 

بشراء خيار الشراء عادة ( املستثمر)ويقوم املشرتي  .اخليار بتنفيذ الصفقة عند الطلب بالثمن احملدد يف العقد
شراء حق : مهاويوفر هذا اخليار نوعني من املعامالت  .إذا توقع ارتفاع سعر السهم خالل تاريخ االستحقاق

 .ممارسة الشراء، وشراء حق ممارسة البيع

 :Put Option  خيار البيع .2
يسمى  ،بسعر حمدد ،بيع موجود معنييف  (وليس اإلجبار) متنح مشرتيها احلق ةمالي ةورق هو عقد، أو

أي أن مشرتي هذا . (يتم حتديدها يف العقد)تسمى تاريخ االستحقاق ةزمني ةوذلك خالل فرت  ،(سعر التنفيذ)
لبائع اخليار مقابل  مشرتي اخليار ويدفع. هو صاحب األوراق املالية اليت عرضها للبيع باخليار( حق البيع)احلق 

شراء هذا النوع  يضمنو  .يتم حتديده يف العقد ،وهذا املبلغ ثابت .(سعر اخليار أو العالوة)يسمى  ذلك مبلغاً 
 ،وهو سعر التنفيذ ،وثابت ،بسعر حمدد ،(سهم مثالً )املوجود األساس بيع يف من اخليارات احلق للمستثمر 

أما إذا كان سعر السهم يف تاريخ استحقاق اخليار أعلى من سعر التنفيذ،  .خنفض سعر السهم السوقيامهما 
قابض  وأما. أو العالوة اليت دفعها لبائع اخليار ،سعر اخليارومن مث، خيسر فإن مشرتي اخليار لن ينفذ خياره، 

وهو الذي سيقوم بشراء األسهم، أو األوراق املالية األخرى، إذا ما قرر الطرف األول ذلك فهو جمرب  مثن اخليار
بشراء خيار البيع عادة ( املستثمر)ويقوم املشرتي . على الشراء خالل الفرتة املتفق عليها، ألنه قبض مثن اخليار

بيع حق : ويوفر هذا اخليار نوعني من املعامالت مها .االستحقاقإذا توقع اخنفاض سعر السهم خالل تاريخ 
 .ممارسة الشراء، وبيع حق ممارسة البيع

 :Double Optionعقد االختيار املزدوج  .1

فيصبح حلامله احلق يف أن يكون مشرتيًا لألوراق املالية حمل . هو عقد جيمع بني خيار البيع وخيار الشراء
وإذا . فإذا ارتفعت األسعار خالل فرتة العقد كان مشرتياً . وذلك وفق مصلحة املشرتي ،التعاقد، أو بائعًا هلا
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ضعف مثن خيار الشراء، أو ضعف مثن خيار البيع، نظراً لعظم ويتقاضى بائع اخليار عادة . اخنفضت كان بائعاً 
 :وينقسم هذا العقد إىل قسمني. املخاطرة اليت يتعرض هلا بائع اخليار

وخيول صاحبه أن : Straddleدوج ال يتغري فيه سعر الشراء عن سعر البيع عقد اختيار مز  .3.1
يشرتي من، أو يبيع إىل بائع اخليار عددًا معينًا من األسهم املسماة يف العقد، بسعر معني خالل 

 :وينقسم بدوره إىل قسمني. فرتة العقد

  عقد مرجح الرتفاع األسعارStrap :،أكثر من عقود خيار  يتضمن العقد شراء عقود خيار شراء
كأن يشرتي مثاًل عقدي خيار شراء، وعقد خيار بيع واحد، وذلك إذا توقع املشرتي حترك . البيع

 .فيقدم على ذلك خشية تقلبات األسعار يف غري صاحله. األسعار صعوداً 

  عقد مرجح الخنفاض األسعارStrip : يتضمن العقد شراء عقود خيار بيع، أكثر من عقود خيار
يار بيع، وعقد خيار شراء واحد، وذلك إذا توقع املشرتي حترك خكأن يشرتي مثاًل عقدي . ءالشرا

 .فيقدم على ذلك خشية تقلبات األسعار يف غري صاحله. اً هبوطاألسعار 

عقد يتضمن عقد خيار : Strangleعقد اختيار مزدوج يتغري فيه سعر الشراء عن سعر البيع  .3.2
الوقت، وعلى نفس الورقة املالية حمل التعاقد، ولنفس الفرتة شراء، وعقد خيار بيع يف نفس 

 .الزمنية، مع وجود سعر للشراء، وسعر للبيع

ميكن هذا العقد صاحبه من مضاعفة الكمية اليت :  Option to doubleخيار مبضاعفة الكمية .4
بائع هذا احلق عادة ويتقاضى . اشرتاها، أو تلك اليت باعها، إذا رأى أن العقد لصاحله، خالل مدة العقد

ر الذي يتقاضاه، سواء أكان خيار بيع، أم خيار شراء، نظرًا لزيادة املخاطر اليت يتعرض ياضعف مثن اخل
 :وينقسم هذا العقد بدوره إىل قسمني مها. هلا

خيول هذا احلق :  Call-of-more-optionحق شراء الكمية املتعاقد عليها أو ضعفها  .4.1
 .إذا رغب يف ذلك ،ملسماة يف العقدلصاحبه شراء ضعف الكمية ا

خيول هذا احلق :  Put-of-more-optionحق بيع الكمية املتعاقد عليها أو ضعفها  .4.2
 .إذا رغب يف ذلك ،لصاحبه بيع ضعف الكمية املسماة يف العقد

 : Interest rate optionاخليارات على أسعار الفائدة  .5

عقد خيول صاحبه حق احلصول على قرض : Borrower’s option callخيار املقرتض  .5.1
ويعطي هذا العقد . معني، بسعر فائدة معني، وألجل معني، يف تاريخ الحق جيري حتديده سلفاً 

وال يقتضي العقد تسليم القرض، . لصاحبه أسوة بباقي اخليارات احلق يف تنفيذ، أو فسخ العقد
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خيار فهو . نقداً  ،واخلسائر ،ية األرباحالتسوية على تسو  إذ تقتصر .فإن ذلك ليس أمرًا مستهدفاً 
 .1على أسعار الفائدة، وإن مسي خيار املقرتض جوازاً 

 : بثالث طرق هي عادة ويتم تنفيذ اخليارات

 هو الذي يعطي حلامله احلق يف شراء، أو بيع، عدد من األسهم، أو األوراق املالية، : ياألمريك ياراخل
فهو ليس . وميتاز هذا األسلوب باملرونة الكبرية لصاحب اخليار. خالل فرتة حمددة، وبسعر حمدد مسبقاً 

 .فرتة حمددةبوإمنا . حمصوراً بتاريخ حمدد

 وال يستطيع . وفيه يكون حامل حق اخليار حمصوراً يف تاريخ حمدد، هو آخر مدة اخليار: اخليار األورويب
 .تنفيذ اخليار إال يف هذا التاريخ

 ومن . ذه الطريقة وضع عدة حمطات حمددة ميكن فيها تنفيذ اخلياريتم من خالل ه: 2طريقة برمودا
 .املالحظ أن هذه الطريقة جتمع بني الطريقتني السابقتني

 :ثمن الخيار 
حق هو الثمن املدفوع من قبل مشرتي حق اخليار، لبائع هذا احلق، يف مقابل أن يكون للطرف األول 

العقد بأن يشرتي منه، أو يبيع له األصل حمل التعاقد، وفقاً لنوع مطالبة الطرف الثاين يف أي وقت خالل مدة 
إذا رأى أن األسعار  ،، أو أن يفسخ العقد بإرادته املنفردة(أم مزدوجاً  ،أم بيعاً  ،شراًء كان) العقد، وصفته

                                 
تقوم صناديق االستثمار بإنشاء عقود خيار ) عقود خيار صناديق االستثمار: هناك أنواع أخرى من عقود اخليارات مثل  1

الصندوق عند التعاقد ما يسمى مثن اخليار، أو عالوة املخاطرة  بضيق ثح .شراء مقابل األسهم اململوكة هلا
Premium(option price)، إذا رغب . ويلتزم ببيع الورقة املالية حمل التعاقد وفقاً لسعر التعاقد املسمى يف العقد
يوصف االختيار بأنه مغطى عندما ميتلك البائع رصيدًا من ) وعقود اخليار املغطاة(. مشرتي حق اخليار يف تنفيذ العقد

خيار إن كان العقد ، طلب تنفيذ العقد، وتسليم األصل حمل التعاقد عنداألصل حمل التعاقد، يكفي للوفاء بالتزاماته 
قوق الشراء املغطاة وبيع ح. طلب تنفيذ العقد وكان العقد خيار بيععند أو لديه السيولة الكافية، للوفاء بالتزامه  شراء،

 التغطيةعين توال . ائد حمافظ املالية، وخباصة يف الفرتات اليت يتوقع فيها اخنفاض عوائد احملفظةو اسرتتيجية شائعة لزيادة ع
وهي أقل خماطرة . درءًا ملخاطر صعود األسعار، مما يضطر مدير احملفظة إىل تصفية حمفظته بسعر يقل عن سعر السوق

، عندما ال يكون لدى Nakedيوصف العقد بأنه غري مغطى، أو عار)  وغري املغطاة(. ري املغطاةمن عقود اخليار غ
بائع  حق اخليار رصيد من األصل حمل التعاقد، يسمح له بتنفيذ التتزامه عند طلب تنفيذ العقد، وتسليم األصل حمل 

ة للوفاء بالتزاماته عند طلب التنفيذ يف حالة خيار يف حالة خيار الشراء، أو مل تكن لديه السيولة النقدية الكافي التعاقد
وال خترج   Highly Speculative Strategyوتعد العقود غري املغطاة اسرتاتيجية للمضاربة غري احملدودة، . البيع

 (. عن كوهنا حمض مضاربة على اجتاهات األسعار
 . تسمى اخليار اآلسيوي أحياناً   2
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 .اء عادة مضاربًا على صعود سعر األصل حمل التعاقدويكون مشرتي عقد خيار الشر . تتحرك يف غري صاحله
فإن اجتهت أسعار السهم . سعر األصل حمل التعاقد طويكون مشرتي عقد خيار البيع عادة مضاربًا على هبو 

يف اجتاه توقعات املشرتي فإنه يطالب البائع بالتنفيذ، ولن يطالب املشرتي البائع بالتنفيذ يف احلالة املعاكسة، 
العقد أصاًل ما مل يكن متيقنًا أن األمور ستسري وال يقوم بائع اخليار بتوقيع . وخيسر من مث مقابل اخليار

وإذا خالفت األسعار . فإن صدقت توقعاته قبض الثمن مقدمًا عند توقيع العقد وهو مثن اخليار. لصاحله
ويتم حتديد مثن اخليار . واجتاهات األسعار ،توقعاته فإنه ميىن خبسائر فادحة تتوقف على حركة السوق

ن أل. ، والعكس بالعكسالتعاقد مرتفعًا يف خيار الشراء كلما اخنفض مثن اخليارفكلما كان سعر . بالتفاوض
وكلما تضاءلت فر  تنفيذ العقد كلما اخنفضت درجة . ارتفاع سعر التعاقد يؤدي إىل تضاؤل فر  تنفيذه

. اخلياراملخاطرة بالنسبة لبائع اخليار، وكلما تضاءلت درجة املخاطرة كلما تضاءل الثمن املدفوع وهو مثن 
ن اخنفاض سعر التعاقد أل. وبني مثن اخليار يف خيار البيع ،وتوجد يف املقابل عالقة طردية بني سعر التعاقد

وهناك عالقة طردية . اخنفاض مثن اخليارفاخنفاض درجة املخاطرة،  ومن مثيؤدي إىل تضاؤل فر  تنفيذه، 
. لعقد كلما كان ذلك سببًا يف زيادة مثن اخليارفكلما طالت مدة ا. أيضًا بني مدة العقد، وبني مثن اخليار

واليت زيادة املخاطرة بالنسبة للبائع،  ومن مث. حيث تزيد احتماالت فر  تنفيذ العقد كلما طالت مدة العقد
 .احلصول على مثن أعلى يتناسب مع حجم املخاطرة تقتضي

  :األرباح والخسائر في سوق الخيارات
لك مشرتي عقد االختيار فرصة حتقيق مكاسب حمتملة غري حمدودة، وتكون خسارته القصوى حمدودة تمي

 ومع ذلك فإنه بينما يظل مشرتي عقد االختيار حمتفظاً . مبقدار العالوة اليت يدفعها لشراء احلق يف االختيار
ويكون حمرر العقد، أو  .خفض مبقدار سعر اخليارنفإن املكاسب احملققة سوف ت ،بكل املكاسب احملتملة

فخسارته غري حمددة مببلغ معني، يف حني أن مكسبه حمدود مبقدار ما حيصل . بائعه، على العكس من ذلك
ضيح و ويتم ت. 1حمرر العقد سعراً للعقد وهو العالوة ليقوم بتحرير عقد االختيار يطلب ومن مث .عليه من عالوة

 :ذلك على النحو اآليت

 خيار الشراء:  
  اً ومتثل بالنسبة له رحب ،البائع العالوةيقبض ، و تكلفة بالنسبة له مشرتي خيار الشراء العالوة ومتثليدفع. 

  حمدودة بقيمة العالوة، وأرباح البائع حمدودة بقيمة العالوة( املستثمر)خسارة مشرتي اخليار. 

                                 
للحماية ضد  أن يستخدم املستثمر العقود املستقبلية للحماية ضد املخاطر املنتظمة، كما يستخدم عقود االختيار ميكن :  1

 .املخاطر غري املنتظمة
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 ميثل  ،وسعر التنفيذ ،رتفع سعر السهم السوقي عن سعر التنفيذ فإن الفرق بني سعر السهم السوقيا إذا
وميثل الفرق خسارة لبائع خيار  .(ألنه اشرتى السهم بأقل من سعره يف السوق)ملشرتي اخليار  اً رحب
 . البيع

 خيار البيع:  
  بالنسبة له رحباً  البائع العالوة ومتثليقبض و  .تكلفة بالنسبة له مشرتي خيار البيع العالوة ومتثليدفع. 

  حمدودة بقيمة العالوة، وأرباح البائع حمدودة بقيمة العالوة (املستثمر)خسارة املشرتي. 

 وسعر التنفيذ  ،خنفض سعر السهم السوقي عن سعر التنفيذ فإن الفرق بني سعر السهم السوقيا إذا
وميثل الفرق خسارة لبائع  .(ألنه باع السهم بسعر أعلى من سعره يف السوق)ملشرتي اخليار اً ميثل رحب
  .خيار البيع

فهي مفتوحة ملشرتي خيار . ، وأرباحه غري حمدودة(قيمة املكافأة)وتكون خسائر مشرتي اخليار حمدودة 
مع اخنفاض القيمة السوقية  نخفضومغلقة ملشرتي خيار البيع، ت. الشراء، تزيد مع ارتفاع القيمة السوقية للسهم

 (.نظرياً )للسهم إىل أن تصل إىل الصفر 

 :التكييف الفقهي للعقد
يقوم العقد على و . فله تاريخ بداية يبدأ به، وله تاريخ انتهاء ينتهي بنهايته. العقد من العقود الزمنية  يعد

ومن مث يتصف . هو التغري يف السعر، من مشرتي اخليار إىل بائع اخليار مبقابل معنيو حتويل عبء خطر معني، 
 :العقد بالصفات اآلتية

 املتعاقد إذا كسب شيئًا فذلك يف مقابل تعرضه للخسارة ذلك أن: عقد احتمايل أو من عقود الغرر .
فهذا االحتمال يف الكسب، أو اخلسارة، هو . وإذا خسر شيئًا فذلك يف مقابل احتمال الكسب

عقد اخليار عقد ال يستطيع فيه كل من املتعاقدين أن حيدد وقت إمتام ف. األساس الذي يقوم عليه العقد
قدر الذي أعطى، وال يتحدد ذلك إال يف املستقبل تبعًا حلدوث أمر غري العقد القدر الذي أخذ، أو ال

فيعرف القدر اخنفاض السعر،  ، فيعرف القدر الذي أخذ، أوارتفاع سعر الورقة حمل العقدحمقق هو 
ألن مشرتي اخليار هنا قد يكون مضاربًا على ارتفاع السعر، وقد . ، وهذا متحقق هناالذي أعطى

ومن مث يتوقف موقفه من العقد من حيث الربح أو اخلسارة على ارتفاع، . اخنفاضهيكون مضاربًا على 
 . أو اخنفاض سعر الورقة املالية، وهو أمر ال يعلم إال عند انتهاء العقد
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 مثن اخليار، وليس مثن الورقة املالية، ألهنا ليست مقصودة : يتمثل العوض األول هنا يف: عقد معاوضة
ويتمثل العوض الثاين يف اخليار، . شرتي اخليار، أو يبيعها، وقد ال يفعل ذلكفقد يشرتيها م .لذاهتا

 .الذي حيصل عليه مشرتي اخليار من الطرف اآلخر

  جتاه بائع اخليار بدفع مثن ثبوت حق اخليار  عند توقيع العقد فمشرتي اخليار ملزم: للجانبنيعقد ملزم
ولكن عقد اخليار يدخل يف العقود امللزمة جلانب . وبائع اخليار ملزم بتنفيذ ما يتضمنه هذا احلق. له

 . ياراخلهو بائع عند التنفيذ فقط واحد 

 :بطاقات الخصم :رابعاا 
. تعد وسيلة لتحقيق عوائد مادية كما. تعد بطاقات اخلصم وسيلة للتحوط يف معناه العام، أو الواسع

، وغري منتظمة ،حق احلصول على تدفقات نقدية غري مباشرة مشرتيهابطاقة تعطي : بأهنام وتعرف بطاقة اخلص
املشرتاة  ،واخلدمات ،من قيم السلع ،وحمددة سلفاً  ،يتخذ شكل نسبة مئوية ثابتة ،أو خصم ،يف شكل ختفيض
، (طرف أول)تصدر البطاقة مبوجب عقد يتم بني اجلهة املصدرة هلا . خالل فرتة زمنية معينة ،من حمالت معينة
على تدفقات نقدية غري  ،، حيث يتعهد الطرف األول حبصول حامل البطاقة(طرف ثان)وبني املستفيد 

 ،سلع معينةمن قيم املشرتيات من  ،تتخذ شكل نسبة مئوية ثابتة ،وغري منتظمة، يف صورة خصومات ،مباشرة
هي فرتة صالحية البطاقة، وذلك مقابل مبلغ  ،من حمالت معينة، وخالل فرتة زمنية معينة ،أيًا كانت قيمتها

وتقوم البطاقة على فكرة بسيطة هي استبدال . هو قيمة البطاقة ،مقطوع يدفعه الطرف الثاين للطرف األول
وغريمباشر، يتمثل يف اخلصومات اليت  ،مستقبلي كبريهي قيمة البطاقة، بعائد احتمايل  ،وفورية ،خسارة مؤكدة

وال تعطي البطاقة صاحبها حق احلصول على سحوبات نقدية، أو حق تأجيل . قد حيصل عليها حامل البطاقة
 ،أو تعهداً بدفع ،أو مبشاركة ،ال تعد سنداً بدينف. وال ورقة جتارية ،هي ليست ورقة ماليةو . دفع قيم املشرتيات

 .وهي وساطة من نوع خا  ،شركات متخصصة يف الوساطة التجاريةالبطاقة غالباً من قبل  وتصدر. بهأمراً  أو
كما أهنا . وخروجهاعن نطاق األوراق املالية ،لعدم تعلقها بتداول األوراق املالية ،فهي ليست وساطة مالية

ا هي وساطة أوجدهتا تطورات ليست مسسرة باملعىن الفين الدقيق للسمسرة، نظرًا لطبيعة عمل الوسيط، وإمن
ومع ذلك فإن جمرد إصدار هذه البطاقة والذي يعد عماًل جتاريًا بالنسبة جلهة اإلصدار وفقًا لنظرية . فنون البيع
يقرتب كثرياً من السمسرة مبعناها الفين الدقيق، من حيث إن عمل الشركة املصدرة للبطاقة يقتصرعلى  ،التداول

ويتمثل بعض الفوائد اليت . دون التقريب بني طريف عمليات البيع الالحقة ،لبوالط ،تسهيل تالقي العرض
 :تتيحها البطاقة حلاملها فيما يأيت

  ومنها التضخم،  ،تقدم البطاقة محاية للمستهلك ضد خماطر تقلب األسعار بسبب الظروف السوقية
م الفعلية واملتوقعة، أو وخباصة إذا كانت اخلصومات اليت تقدمها البطاقة أكرب من معدالت التضخ

إن مل تكن زيادته، وذلك  ،وهذا من شأنه احملافظة على استقرار الدخل احلقيقي للمستهلك. مساوية هلا
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: ولكن قد يكون من املعقول القول. بفرض أن الدخل كله ينفق على السلع اليت تنطوي حتت البطاقة
صماً عليها، فإذا مالت أسعار تلك السلع إىل إن جزًء من الدخل ينفق على السلع اليت تقدم البطاقة خ

 ،فإن شراء البطاقة ،أو مساوية له ،االرتفاع بنسبة تقل عن معدل اخلصم الذي تقدمه البطاقة
وحيث إن اإلنفاق على . يقدم محاية للمستهلك ضد خماطر ارتفاع أسعار تلك السلع ،واستخدامها

لبطاقة فإن البطاقة تقدم محاية جزئية ضد خماطر تلك السلع ميثل جزًء من اإلنفاق الكلي حلامل ا
 .التضخم

  قرار شراء البطاقة قرار اقتصادي بالنسبة للمستهلك، ألنه يقوم على املقارنة بني املنافع والتكاليف. 
حيث يقدم املستهلك على شراء . وذلك على اعتبار أن القيمة احلالية الصافية لقرار االستثمار موجبة

ت القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من استخدام البطاقة أكرب من البطاقة إذا كان
فعندما يقرر الفرد حيازة البطاقة، يقوم بعقد مقارنة بني الوفر املايل الذي . تكلفة احلصول على البطاقة

تدفع يف احلال أي وحيث إن تكلفة شراء البطاقة . حيققه من وراء حيازة البطاقة، وتكلفة شراء البطاقة
أما الوفر املايل الذي سيتحقق من وراء شراء البطاقة . أهنا قيمة حالية، فإن معدل خصمها يساوي صفراً 

فإنه سيتحقق يف الفرتات الزمنية املستقبلية، مما يتطلب استخدام معدل خصم معني خلصم تيارات 
 . الوفورات املستقبلية

 قيقي أو اخلسارة، بسبب قيام احلكومة بفرض ضريبة، أو لغاء أو ختفيف أثر اخنفاض الدخل احلإ
 .  زيادهتا

  وذلك باعتبار القيمة احلالية الصافية لقرار  ،استثماري بالنسبة للمستهلك شراء البطاقة قرار قرار
حيث يقدم املستهلك على شراء البطاقة إذا كانت القيمة احلالية للتدفقات النقدية  .االستثمار

 .املستقبلية املتوقعة من استخدام البطاقة أكرب من تكلفة احلصول على البطاقة

 : التكييف الفقهي للعقد
مقدم يقوم العقد على حتويل عبء خطر معني، وهو التغري يف السعر، من حامل البطاقة إىل التاجر 

يستند عقد إصدار البطاقة يف قيامه إىل مبادئ املعاوضة، واالحتمال، و . اخلصم مبقابل معني، هو مثن البطاقة
 :واإللزام للجانبني، واليت جتعله يتصف هبذه الصفات وذلك على النحو اآليت

 ملزمة، مما جيعل تقوم البطاقة على مبدأ تبادل التكاليف لطريف العقد واليت هي تكاليف   :عقد معاوضة
فمشرتي البطاقة يبادل تكلفة شراء البطاقة . امللزمة للجانبني عقد إصدارها من عقود املعاوضات املالية

أما مصدر البطاقة الذي حيصل على مثن . مبميزات اقتصادية مستقبلية حيصل عليها هي اخلصم املتوقع
أو من احملالت  ،ينة عند شرائه منهويتعهد حبصول حامل البطاقة على خصومات نقدية مع ،البطاقة
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 .فإنه اليتحمل أي تكلفة يف حالة شراء حامل البطاقة من اجلهات غري املصدرة للبطاقة ،احملددة بالعقد
تحمل اخلصومات يف هذه احلالة هي مؤسسات البيع، مع إمكان حتمل مصدر البطاقة هلذه ين من إإذ 

 . وعلى منتجاته ،ن قبلهالتكاليف إذا كانت اخلصومات املمنوحة تتم م

 الذي تتوقف " ذلك العقد  :يعرف العقد االحتمايل أو عقد الغرر بأنه :غررعقد  أو يعقد احتمال
التزامات أحد طرفيه يف وجودها، أو يف قدرها، على حادثة غري حمققة أو غري معني وقت وقوعها، 

حيث ". اليت تعود عليه منه  ،ارةأو اخلس ،حبيث ال يستطيع العاقد أن حيدد وقت إبرامه قدر الكسب
حتت  ،وعقد إصدارها ،تدخل البطاقة من مث،مث عقد إصدارها على مبدأ االحتمال، و  ومن تقوم البطاقة

العوض املايل لثمن  أو ،باب الغرر، لتوقف حصول حامل البطاقة على اخلصم والذي هو املقابل
فإذا متت عمليات الشراء مت . هي عمليات الشراء ،على واقعة احتمالية مستقبلية الوقوع ،البطاقة

ولتوقف مقدار اخلصم املقدم على قيمة فاتورة الشراء، فكلما . احلصول على اخلصم، والعكس بالعكس
ارتفعت قيمة فاتورة الشراء كلما ارتفعت قيمة اخلصم الذي حيصل عليه حامل البطاقة، وال ميكن معرفة 

ولتوقف أجل احلصول على العوض . مدة العقد وإمتام عمليات الشراء مقدار ذلك اخلصم إال بعد هناية
وهو اخلصم على الوقت الذي تتم فيه عمليات الشراء، فعمليات الشراء اليت يقوم هبا العميل غري حمددة 

ال يستطيع حامل البطاقة أن حيدد عند  من مث،و  .هنا حتدث يف أوقات خمتلفة ومتعددةإاألجل سلفاً، إذ 
 . ال يعلم ذلك إال يف هناية العامفقدر الكسب، أو اخلسارة اليت تعود عليه منها، شرائها 

 باإلنابة  جانب اجلهة املصدرة هلا :ومها ،عقد إصدار البطاقة عقد ملزم للجانبني :عقد ملزم للجانبني
بطاقة، ويتمثل االلتزامان املتقابالن يف العقد يف مثن ال. وجانب مشرتيها عن اجلهات ماحنة اخلصم،
مقابل التزام هذه  ،جلهة إصدارها هابدفع مثن مشرتي البطاقةحيث يلتزم . واخلصم الذي تقدمه البطاقة

وأثر مرتتب على  ،أي أن كال االلتزامني سبب يف وجود اآلخر. اجلهة حبصوله على خصومات معينة
فيكون املستهلك . يف نفس الوقت ،ومديناً  ،حيث يكون كال الطرفني دائناً  .وجوده يف نفس الوقت

ويكون العقد  .ومدينة باخلصم ،ومديناً بثمن البطاقة، وتكون جهة اإلصدار دائنة بالثمن ،دائناً باخلصم
  .ملزماً لطرف واحد هو اجلهة ماحنة اخلصم، عند إمتام عملية الشراء

 :عقد التأمين: خامساا 
املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله، مبلغًا من عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل 

املال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مايل آخر، يف حالة وقوع احلادث، أو حتقق اخلطر املوضح بالعقد، وذلك 
يف نظري قسط، أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن، الذي يدخل يف عهدته جمموعًا من هذه 

  .قاصة فيما بينها وفقاً لقوانني اإلحصاءاملخاطر، جيري م
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اآلثار  للمساعدة يف حتملفهو وسيلة . للتحوط يف معناه العام، أو الواسعالتأمني يف األصل وسيلة  وعقد
حيث يتم مبقتضاه حتويل عبء اخلطر من املؤمن له إىل املؤمن، الذي هو أكثر . املادية للخطر عند وقوعه
ويرتجم ذلك . وذلك مقابل مثن يدفعه املؤمن له هو قسط التأمني املتفق عليهمقدرة واستعدادًا للتحمل، 

وهذا متحقق يف . التحويل عملياً حبصول املؤمن له أو املستفيد على مبلغ من املال عند حدوث خطر معني
عاتق حيث يتم حتويل عبء اخلطر عن عاتق املؤمن له وهو حامل الوثيقة، إىل  ، والتعاوين،التأمني التجاري

ي قالتجارية باألصالة عن نفسها، أو شركة التأمني التعاونية باإلنابة عن با آخر هو املؤمن وهو شركة التأمني
. ويرتجم ذلك التحويل عمليًا حبصول املستفيد على مبلغ من املال عند حدوث خطر معني .محلة الوثائق

واليت ال يريد أن  ،مل حدوثها حال حتقق اخلطرفيكون الفرد يف هذه احلالة قد استبدل اخلسارة الكبرية احملت
 .الذي يتحمل عبء اخلطر ،يتحملها، خبسارة مؤكدة أصغر بكثري هي مقدار القسط املطلوب دفعه للمؤمن

 .والذي يرتجم عملياً بتعهده بدفع املقابل املايل احملدد بالعقد للجهة املستفيدة احملددة بالعقد

 :التكييف الفقهي للعقد
 :العقد بالصفات اآلتيةيتصف 

 يندرج العقد حتت عقود املعاوضات املالية، حيث يتمثل العوضان املتقابالن يف : عقد معاوضة مالية
 .قسط التأمني، ومبلغ التأمني

 حيث يتوقف حصول املستفيد على مبلغ التأمني على حصول واقعة : عقد احتمايل أو من عقود الغرر
كما يتوقف حجم املبلغ املستحق على حجم الضرر . خلطر املؤمن منهاحتمالية مستقبلية الوقوع، هي ا

. احلاصل، ويتوقف أيضًا أجل حصول املستفيد على مبلغ التأمني على أجل حتقق اخلطر املؤمن منه
 .وهذه أمور ال تعلم مسبقاً عند توقيع العقد، فال تعلم إال بعد انتهاء العقد

 واهلل سبحانه وتعاىل أعلم

 لى سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه وسلموصلى اهلل ع
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 نتائجال
 
 :وذلك على النحو اآليتالدراسة صحة الفروض اليت قامت عليها  (1)

 والذي خيتلف باختالف العقد. عقود التحوط وسيلة إلدارة اخلطر. 

 ومن مث، فهي حمرمة شرعاً  .عقود التحوط مجيعها عقود معاوضات فيها غرر فاحش. 

  أكثر مقدرة منه، إىل طرف آخر ،من طرف ،نقل عبء خطر معنيبيتم التحوط يف أغلب العقود ،
اخليارات، واملستقبليات، والبيوع اآلجلة، واملبادالت، : واستعدادًا للتحمل، يف كثري من العقود مثل

 .ويبقى املستثمر متحماًل لعبء اخلطر يف بعض العقود مثل املراهنات .والتأمني

 إىل جتنب اخلسارة كلياً أصاًل ود التحوط هتدف عق. 

 أو كليهما ،هتدف عقود التحوط إىل حتقيق ربح ألحد طرفيها. 

يف نفس السوق، غالبًا من خالل الدخول يف معامالت موازية للمعاملة املالية الرئيسة،  التحوط يتحقق (2)
  .الديون االستثماريةسواء أكانت على صعيد االستثمار يف األوراق املالية، أم . أو يف سوق آخر

إىل احملافظة على الوضع االقتصادي للمتحوط  مثل التأمني على األشياء، عقود التحوطبعض هدف ي (3)
 . والذي يقل عادة عند حتقق خطر ما. يف مستوى معني

مثل وهوخطر مضاربة، يف كثري من عقود التحوط . اخلطر حمل عقود التحوط ذايت، أو شخصي (4)
وهو خطر متغري زيادة، ونقصاناً، من حيث . جلة، واملستقبليات، واخلياراتاملراهنات، والبيوع اآل

 .احتمال الوقوع، خالل فرتة العقد
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موقف يتخذ يف سوق معني للتعويض عن التعرض لتقلبات األسعار يف سوق : يف معناه اخلا  التحوط (6)
ر غري املرغوب فيها،  أخرى يف بعض العقود، أو نفس السوق يف عقود أخرى، هبدف جتنب املخاط
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 بسم اهلل الرحمـن الرحيم

 ي المنتجات الماليةغرض التحوط ف

 :المقدمة
 :احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبة وسلم تسليما كثريا

أما بعد فما زالت السوق املالية تتجدد بنوازهلا ووقائعها؛ ملا متليه حاجة األفراد واملؤسسات من صور تقوم 
ربح العائد من تلك النات تعود على املستثمر ورأس ماله، بل و على االستثمار وتنوعه وفق إجراءات ذات ضما

وهذا بدوره أوجد  تقليل املخاطر وما ينتج عنها،باالستثمارات، وهذه الضمانات يتعلق اجلزء الكبري منها 
 يف حميط السوق املالية ومؤسساته حنو تقليل هامش اخلسارة اليت قد تطرأ على السوق املالية من متغريات ا  حراك

إدارة املخاطر أو اخلطر، وهذا التحوط و  ، فنشأ عن ذلك ما أطلق عليه التحوط املايلاليةجتعل نسبة املخاطرة ع
 .صار دارجا  يف لغة املاليني واحملللني

وعلى الرغم من األساليب البارعة اليت . ن اخلطر يشكل حتدي ا للتمويل اإلسالمي والتقليدي على السواءإ
، فإن األسواق العاملية قد أصاهبا التقلب املتزايد واملستمر، وازدادت وترية األزمات املالية ابتكرت إلدارة اخلطر

وقد أثارت األدوات التقليدية للخطر العديد من اهلموم، خبصوص عدم استقرار النظام، باإلضافة إىل . وشدهتا
تخدامها يف التحوط واملقامرة فهذه األدوات ميكن اس. عدة مشكالت تتعلق باجلوانب القانونية واألخالقية

مع ا، وليس هناك أي ضمان لكي تتجه هذه األدوات حنو األغراض اإلنتاجية، بل تشري اإلحصاءات بوضوح 
إىل أن استخدام هذه األدوات يف املضاربة السعرية وسائر األنشطة املتعلقة باملقامرة أكثر بكثري من استخدامها 

ن اخلطر ميكن إدارته، ولكن ال ميكن استبعاده من األنشطة وجيمع املتخصصون على أ. يف التحوط
 .االقتصادية

عن اخلطر وطبيعة املخاطرة جلأ  ة وهي عدم استقالل األنشطة املالية واالقتصاديةقيقوتعايشا  مع هذه احل
املتخصصون بإعداد دراسات جلملة من املنتجات لغرض التحوط، وهذ النوع من الدراسات وتلك املنتجات 

تاج إىل قواعد شرعية ومبادئ فقهية حتكم هذه املنتجات، ويف هذه الورقة سأعرض إىل بعضها دون إصدار حت
بطة لتلك املنتجات حتتاج إىل اجتهاد مجاعي يتقرر من خالله قواعد ضا -يف نظري  –اهنا ، الحاسم  رأي
ث والدراسات يف موضوع من مجلة من البحو املستفيدة هذه الورقة ضوابط خاصة بكل منتج بعد تصوره، و و 

 :باحثلى أربعة معالتحوط، 
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 تعريف التحوط: األول بحثالم 

 طبيعة المخاطر في السوق المالي ومالحظة الشريعة لذلك:الثاني حثبالم. 

 صور من المنتجات المالية لغرض التحوط:الثالث حثبالم. 

 توصيات في الموضوع: الرابع حثبالم. 

 .ا فيه خري للعباد والبالدسأئال  املوىل التوفيق واإلعانة مل

 صالح بن عبد اهلل بن حميد.د
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 األول بحثالم
 1تعريف التحوط

 :تعريف التحوط في اللغة
 :2منها تفيد معاين" التحّوط"اظر أن كلمة بالرجوع إىل قواميس اللغة جيد الن

 التوثيق واإلحداق بالشيء. 

 يتعاهده ويهتم بأموره: سنةفالن يتحوط أخاه حيطة ح: تعاهد الشيء واالهتمام به، بقال. 

 السنة الشديدة، وذلك ألن الشدة حتيط بالناس. 

 :تعريف التحوط اصطالحا  
سياسة مالية ينتهجها املستثمرون يف األوراق املالية املتداولة :تُعرف القواميس املالية مفهوم التحوط بأنه 

األوحد وذلك عن طريق االستثمار يف أوراق  ويف األدوات املالية وذلك بغرض تقليل أو استبعاد مغبة االستثمار
 .مالية أخرى أو إضافة أوراق مالية أخرى

كما يتبني . لتقليل املخاطرسبيل ك  ونأّن التحوط سياسة ينتهجها املستثمر يتبني التعريف هذا وبالنظر إىل 
ية للمعاملة من ذات التعريف أن األسلوب األساسي النتهاج سياسة التحوط هو الدخول يف معامالت مواز 

املالية الرئيسية سواء  على صعيد االستثمار يف األوراق املالية أو الديون االستثمارية وذلك لكي يتجنب 
 .صاحب املعاملة الرئيسية مغبة املخاطرة بوضع كافة استثماراته يف سلٍة واحدةٍ 

 . والتحوط باملعىن الشائع هو التقليل ما أمكن من التعرض للخطر

 :3تور القري التحوط بتعريفنيوقد عرف الدك

تبين اإلجراءات والرتتيبات واختيار صيغ العقود الكفيلة بتقليل املخاطر إىل : التحوط:" التعريف األول
 ".احلد األدىن مع احملافظة على االحتماالت جيدة للعائد االستثماري

خاطر اليت تكون خارج نطاق إسرتاتيجية الغرض منها التخلص من أو إلغاء امل: التحوط:" التعريف الثاين
 ."النشاط الرئيسي أو خارج جمال االستثمار املستهدف

                                                           
حمامي،  –براكبيل سامي السويلم، و مقال مفهوم التحوط، لتشارلز : التحوط يف التمويل اإلسالمي، للدكتور: ينظر  1

 www.twaijri.com: املوقع االلكرتوين
: ، وأساس البالغة، ص01/221، وتاج العروس، 061: ، وخمتار الصحاح، ص2/021معجم مقاييس اللغة، : ينظر  2

 .2/061، وجممع األمثال، 041
 .2:آليات التحوط يف العمليات املالية اإلسالمية، ص: انظر  3
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 1"اإلجراءات اليت تتخذ حلماية املال: "بأن التحوط: وعرفه الشيخ طالل الدوسري

ومبا أن اخلطر ال ميكن استبعاده من األنشطة االقتصادية، فإن الوساطة املالية هتدف إىل إدارة اخلطر، وال 
وهلذا فإن التحوط . الخطر الكسب: هيينظر إليها ويعلم املستثمرون أن أول قاعدة .  استبعادههتدف إىل

ويكمن التحدي يف استخدام أدوات حتوط حتقق منافع توزيع اخلطر، . يعين إدارة اخلطر، وال يعين استبعاده
طة احلقيقية اليت تضيف األنشيف وهذا يتطلب أن تكون هذه األدوات مندجمة . همر اقدون أن تساعد على امل

 .2قامرة قيمة، وال تكون حيادية أمام امل

جتنهب املخهاطر قهدر اإلمكهان وتقليلهها وتقليصهها  ، وههو مقبهول شهرعا  :مما سبق يتبني أن التحوط يراد بهه 
 .من حيث إنه طريق لتحقيق مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ املال وعدم تضييعه أو إتالفه 

 .مقرتنا بالنشاط االقتصادي احلقيقي الذي يقصد منه اإلنتاج وتوليد الثروة اذا كان  وال سيما

 . ويبقى اإلشكال يف الوسائل املتبعة للتحوط سواء يف حلها وحرمتها أو يف مدى النجاح وعدمه

 :وملزيد من االيضاح للتحوط هذه مقارنة بني التحوط والتأمني 

 .لكية الربحالتحوط تقليص اخلسارة من خالل التنازل عن م

 . دفع مثن لتجنب اخلسارة مع االحتفاظ بإمكانية الربح : والتأمني 

 . جتنب املخاطر قدر اإلمكان : إذن التحوط 

 :أنواع التحوط
ويتم التحوط . حتوط اقتصادي، وحتوط تعاوين، وحتوط تعاقدي: وهناك عدة أنواع من التحوط

لتوافق بني اإليرادات واملصروفات، أو بني األصول واخلصوم االقتصادي عن طريق تنويع االستثمارات، وحتقيق ا
فالبنوك مثال  تقرتض ألجل قصري، وتقرض آلجال أطول، لكن مما يساعد على حل مشكلتها هو . يف امليزانية

 .وجود املصارف املركزية ونظام التأمني على الودائع

يدة خمتلفة، فهي بطبيعتها متحوطة من خطر وهناك حتوط طبيعي، فالبنوك العاملية مثال  تتعامل بعمالت عد
 . صرف العمالت، دون استخدام أي أداة من أدوات التحوط

                                                           
 .42:ر تذبذب أسعار العمالت، صعقود التحوط من خماط  1
 .01: التحوط يف التمويل اإلسالمي، ص: ينظر  2
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وهبذا ميكن . والتحوط التعاوين يقضي على املضاربة السعرية، ألنه بال أرباح، واملضاربة هتدف إىل الربح
ف العمالت، وإذا بقي فيه إنشاء صندوق تعاوين للتحوط من أخطار العمالت، حتول إليه أرباح وخسائر صر 

 .تم االحتفاظ به لتغطية أي عجز يف املستقبليفائض 
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 الثاني بحثالم
 .طبيعة المخاطر في السوق المالي ومالحظة الشريعة لذلك

 ( إدارة املخاطر املالية ) ما يتحدث به االقتصاديون واملاليون من املسلمني وغري املسلمني هو 

 . اضرا يف كل تصرف مايل إن املخاطر متثل هاجسا ح

والتقلبات االقتصادية واالضطرابات املالية تبدو يف ازدياد على الرغم من حماوالت أساطني املهال واالقتصهاد 
 .إجياد صيغ وعقود وسلوكيات للتقليل من هذه املخاطر 

كبهههههرية وتبههههذل املصهههههارف اإلسهههههالمية والتمويهههههل اإلسهههههالمي واملنتجههههات اإلسهههههالمية جههههههودا يف ههههههذا السهههههياق  
 .هتا مبا يقلل من آثارهاار ومتسارعة من أجل إجياد صيغ ومنتجات ملعاجلة هذه املخاطر وإد

وقههد أجريههت عههدة دراسههات وعقههدت نههدوات وورخ عمههل حههول املخههاطر سههواء علههى مسههتوى التأصههيل أو 
 .على مستوى التطبيق 

 :المخاطر 
التعههرض للمخههاطر ، فاملخههاطر كاملشههقة  ال ينفههك النشههاط االقتصههادي بههل احليههاة كلههها مههنمههن املعلههوم أنههه 

واملفسدة فكما أنه ال يوجهد عمهل خهال مهن املشهقة واملفسهدة فكهذلك ال يوجهد عمهل بشهري خهال مهن املخهاطرة 
غري أن املخاطر يف املعامالت والتجارات اذا كانت يف حدود املعقول فإاهنا تؤدي وظيفة ظاهرة يف توجيهه احلهوافز 

 .إذ ازدادت عن احلد املعقول فإاهنا هتدد استقرار األسواق وثروات األمة  ورفع الكفاءة اإلنتاجية لكن

فاألصههل ان اخلطههر غههري مرغههوب فيههه كاملشههقة أو هههو نههوع مههن أنههواع املشههقة الههيت ال تههراد لههذاهتا وان كانههت ال 
 ( . فالتشريع تكليف ) تنفك عن األعمال املشروعة 

خطر التجارة، وهو أن يشرتي : اخلطر خطران: "ماخلطر يف اإلسال: يقول شبخ اإلسالم ابن تيميه 
فالتجارة ال تكون إال  )...(. السلعة بقصد أن يبيعها بربح، ويتوكل على اهلل يف ذلك، فهذا البد منه للتجار 

 .1"امليسر الذي يتضمن أكل مال الناس بالباطل، فهذا الذي حرمه اهلل ورسوله: واخلطر الثاين. كذلك

خطر مرتبط باملعامالت االقتصادية العادية، أي األنشطة اليت تضيف قيمة أو : طرإن هناك نوعني من اخل
كل املال بالباطل، أي باألنشطة ذات املبلغ الصفري، حيث على أثروة؛ واخلطر الثاين هو اخلطر املرتبط  توجد

 .2ال توجد ثروة إضافية صافية

                                                           
 .2/111تفسري آيات أشكلت    1
 .11:التحوط يف التمويل اإلسالمي، ص: ينظر  2
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واملشقة غري مقصودين يف ذاهتما، إمنا املقصود  واخلطر بالنسبة للمنفعة كاملشقة بالنسبة للمنفعة، فاخلطر
الثواب على قدر املشقة : قول بعض الناس: "يقول ابن تيمية. هو املنفعة اليت قد ال تنفك عن خطر أو مشقة

أما كونه ... األجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيح ا: ولو قيل... ليس مبستقيم على اإلطالق
فضل العمل ورجحانه، ولكن قد يكون يف العمل الفاضل مشقة، لكن فضله ملعىن غري مشقة فليس هو سبب ا ل

، ألن األجر على قدر (أجرك على قدر نصبك: )قال النيب صلى اهلل عليه وسلم لعائشة يف العمرة... مشقته
املشقة والتعب، وكثري ا ما يكثر الثواب على قدر ... العمل يف بعد املسافة، وبالبعد يكثر النصب، فيكثر األجر

 .1"ال ألن التعب واملشقة مقصود من العمل، ولكن ألن العمل مستلزم للمشقة والتعب

األول أن ال ميكن : ، الذي شرط له ثالثة شروط"اخلطر املغتفر"ويرى أحد الباحثني أن مثة ما يسمى به
ورأى أن اخلطر يغتفر إذا  . غري مقصود، والثاين أن يكون يسري ا، والثالث أن يكون تابع ا (أو االحرتاز منه)جتنبه 

وبىن على هذا أن اخلطر يف اليانصيب غري مغتفر، ألن . كان احتمال النجاح أعلى من احتمال الفشل
احتمال الفشل أو اخلسارة أعلى بكثري من احتمال الفوز أو الربح، ويتم التعويض عن ضعف احتمال الفوز 

، ومثله املضارب يف البورصة، فإن الذين (حتمال صغري، واملبلغ كبرياال)بتكبري حجم اجلائزة، إلغواء املقامر 
وأخري ا فإن اخلطر . من عدد املرات% 11خيسرون أكثر من ( كاملستقبليات، واخليارات)يتاجرون باملشتقات 

ح املضمون بل اإلسالم مينع الرب 2.القيمة، واخلطر تابع اجياديف اإلسالم ليس مرغوب ا يف ذاته، إمنا املرغوب هو 
 " .دعو الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض :" يف عقود املعاوضات ويقول 

 :3وبعد هذه املقدمة حيسن بيان اآليت

  التعرض الحتمال اهلالك أو التلف ، وقد تكون بالنفس أو باملال : تعريف املخاطرة أاهنا . 

  تتنوع املخاطرة يف املعامالت املالية  يف نوعني : 

حتمل نتائج االستثمار من ربح أو خسارة يف التجارة ، وهذه املخاطرة : وهي : ممدوحة : النوع األول 
 . البد منها يف كل جتارة ، وهذا القسم يعرب عنه الفقهاء بالضمان ، ويطلق عليه املخاطرة اإلجيابية 

العقود احملرمة ،   وهي املخاطرة اليت يكون فيها تعريض املال للهالك والتلف بأحد: مذمومة : النوع الثاين 
كما لو كان يف العقد غرر فاحش أو ميسر أو جمازفة إلهالك املال ، ويطلق على هذا النوع املخاطرة السلبية ، 

 . وهي املقصودة يف هذا البحث 

                                                           
 01/621جمموع فتاوى ابن تيمية،   1
 .61، 15: التحوط يف التمويل اإلسالمي،ص  2
 .عبد الرمحن بن عبد اهلل اخلميس: املعاصرة، للدكتور املخاطرة يف املعامالت املالية: ينظر  3
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 : من الضوابط اإلسالمية يف املخاطر 

 حترمي الربا  -

 حترمي ربح مامل يضمن  -

 حترمي الغرر  -

 حترمي القمار  -

 -ن املخههاطر غههري املرتبطههة بامللكيههة أي ليسههت ناشههاة عنههها والمصههاحبة هلهها فههه  ممنوعههة فتبادهلهها وبههه يتبههني أ
مههن الغههرر وامليسههر احملههرم شههرعا ،فتحههرمي الربهها مينههع حصههول الههربح دون حتمههل مسههؤولية يف  -أي أن هههذه املخههاطر 

 . العمل التجاري والصفق يف األسواق ، وهذا من معاين ربح ما مل يضمن 

اإلسههالم البههد أن يتحمههل مجيههع األطههراف املشههاركة يف املسههؤولية يف النشههاط احلقيقههي للعمليههة التجاريههة  ففههي
واالقتصادية ، ويتجسد ذلك حني يكون اخلطر مرتبطا بامللكية ملكية السلع واخلدمات واملنهافع الهالزم للكسهب 

 .وتوليد الثروة وإدارة التجارة 

ت املشههتملة علههى ذلههك كلههه جتعههل املخههاطر سههلعة مسههتقلة أي تكههون سههلعة يف الربهها والغههرر والقمههار واملعههامال
متداولة هبدف الربح ، وههو مها يعهرف يف املصهطلح االقتصهادي باملعادلهة الصهفرية أي احهد الطهرفني رابهح واآلخهر 

 . خاسر ، وال يشرتكان يف احتمال الربح واخلسارة

 . ضة عليه ألنه غرر بإمجاع الفقهاء وهلذا فإن الضمان املستقل عن امللكية ال جتوز املعار 

 الربا جتريد للملكية عن املخاطر  -

 امليسر جتريد للمخاطر عن امللكية  -

 .وهلذا فإن املعاوضة على اخلطر جمردا أي املعارضة على الضمان بثمن ممنوع باإلمجاع ألنه من الغرر احملرم 

 باإلمجاع أيضا ألنه عني الربا احملرم بالنص ومثله املعاوضة على األجل أو الزمن استقالال ، فهذا حمرم 

 . وكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل والباطل أي دون مقابل حقيقي 

 :المخاطر المقبولة 
املخهاطر املالزمهة للملكيههة أي املخهاطر الهيت تههأيت يف طريهق الكسهب وحتقيههق الهربح وتنميهة الثههروة ههي املخههاطر 

 . القتصادي الذي يولد الثروةاملقبولة فهي اليت تتبع النشاط ا
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فاهلدف من النشاط االقتصادي هو القيمة الهيت يولهدها ، ولهيس املخهاطر الهيت يسهتلزمها وممها يفيهد يف ضهبط 
 : وهي  ، املخاطرة املقبولة استحضار ما قرره أهل العلم يف ضوابط الغرر

 أن ال ميكن التحرز منه  -

 أن يكون يسريا  -

 .أن يكون غري مقصود  -

 :  غري املقبولة  املخاطر

كما سبق فإن الشهريعة مهن مقاصهدها الكهربى حفهظ املهال ، وبهذل املسهتطاع يف حفظهه ، وجتنهب مها يعرضهه 
 . للتلف والضياع ، وهلذا جاء يف الشريعة الضماُن وصوره وهذا من ابرز التأكيد على حفظ املال 

 .بل ليس يف الشريعة القصد إىل التعرض للمخاطر 

 . مل املسؤولية املالية ، وهي مسؤولية تابعة للملكية وليست مستقلة عنهاوالضمان يعين حت

 ( .اخلراج الضمان ) فاشرتاط الضمان اشرتاط لتحمل املسؤولية الناشاة عن امللكية وهو معىن حديث  

فاملسهههؤولية ههههي املقصهههود ألاهنههها حتقهههق التهههوازن بهههني احلقهههوق والواجبهههات ، ولهههيس املقصهههود تعمهههد القصهههد إىل 
 . عرض للمخاطرة الت

 .فاخلراج بالضمان يرسي العالقة بني املخاطر وامللكية 

وملزيهههد البيهههان عهههن اخلطهههر غهههري املرغهههوب فيهههه ال حهههظ الفهههرق بهههني القمهههار واالسهههتثمار ، ففهههي االسهههتثمار يهههتم 
ن توظيف املال يف مشروع يغلب على الظن جناحه مع احتمال اخلسارة أمها يف القمهار فاحتمهال اخلسهارة أكثهر مه

 . احتمال الكسب لكن املقامر يقدم على املقامرة الن العائد كبري جدا فيقتحم املشروع 

  يحسن التطرق لها فيها مزيد بيان وتحقيق وثمة مسائل: 
أن بني الغرر واملخاطرة عموما  وخصوصا  ، فاملخاطرة لفظ أعم من الغرر ، إذ إن كل غرر :املسألة األوىل

ررا  ؛ ألن املخاطرة تعين اجملازفة وتعريض املال للهالك والتلف ، وهذا قد يكون عن خماطرة ، وليس كل خماطرة غ
كما أن . طريق الغرر ، وقد يكون عن طريق امليسر ، وقد يكون عن طريق اجملازفة باملال وتعريضه للتلف 

 .  –كما قرر ذلك شيخ اإلسالم   –سبب منع الغرر ما فيه من املخاطرة 

مصطلح املخاطرة أوسع من مصطلح امليسر ، وأن امليسر قائم على املخاطرة ، وأن كل  أن:املسألة الثانية
ميسر خماطرة ، وليس كل خماطرة ميسرا  ، إذ إن هناك معامالت كثرية فيها خماطرة وجمازفة ، لكنها ال تدخل 

 . خاطرة على امليسرضمن حدود امليسر ، كما أن املخاطرة علة يف النهي عن امليسر؛ وهلذا وجدنا من يطلق امل
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ما  –عند من رأى ذلك  –من صور املعامالت يف الفقه اإلسالمي ، واليت علل منعها : املسألة الثالثة
الوكالة العامة ، وضمان اجملهول ، والكفالة املعلقة ، واشرتاط دراهم معدودة يف شركة : فيها من املخاطرة 

ضاربة ، وبيع العربون ، وبيع املزابنة ، وبيع ما ال يقدر على املضاربة ، أو إلزام املضارب بضمان رأس مال امل
 . تسليمه ، وبيع ما يف البطون ، وبيع املالقيح ، واملضامني 

 : أن املخاطرة حتصل بواحد من األسباب اآلتية :املسألة الرابعة
 . تعريض املال للهالك والتلف : السبب األول 
  .حصول الضرر باملخاطر :السبب الثاين 
 . تعليق متلك املال على املخاطرة :السبب الرابع 
 . حصول الغرر أو اجلهالة :السبب اخلامس 
 . حصول القمار :السبب السادس 

أن الصفات املؤثرة يف حصول املخاطرة يف املعامالت املالية هي ما توفرت فيه الضوابط :املسألة اخلامسة
 : اآلتية 

 . عقود املعاوضات املالية  أن تكون املخاطرة يف: الضابط األول
 . أن تكون املخاطرة كبرية ، واخلطر ظاهر وغالب على العقد : الضابط الثاين
 . أن تكون يف املعقود عليه أصالة :الضابط الثالث
 . أال تدعو احلاجة إىل العقد : الضابط الرابع

 . أن يكون العقد مبناه على اجملازفة واملخاطرة احملضة : الضابط اخلامس
 . أن تفضي املخاطرة إىل أكل أموال الناس بالباطل :الضابط السادس
 . أن تؤدي املخاطرة إىل إيقاع الضرر بأحد املتعاقدين :الضابط السابع
 . أن تؤدي املخاطرة إىل حصول النزاع واخلصومة بني املتعاقدين : الضابط الثامن
امل مع املخاطر املالية ، وهذه الطرق منها ما هو أن االقتصاديني سلكوا طرقا  خمتلفة للتع:الضابط التاسع

 . 1مشروع مثل تنويع االستثمارات ، ومنها ما هو ممنوع مثل املشتقات املالية 

أنه ال جيوز للمجازفني الدخالء أو املتطفلني التعامل باألوراق املالية عن طريق املضاربة ، :املسألة السادسة
ن تستهويهم أرباح املضاربة فيدخلون فيها دون علم أو دراية ، وال يهتمون صد بالدخالء يف السوق املالية ميقو 

                                                           
يكاد يتفق املختصون أن املشتقات مبادالت صفرية حيث ما : عقود هتدف إىل تبادل املخاطر املالية : املشتقات املالية   1

ألاهنها اليهراد هبها يرحبه احد الطرفني هو ما خيسره الطرف األخر ،ومن أوضح األشياء أن املشتقات ال تعهد مبادلهة حقيقيهة 
نقههل ملكيههة األصههل حمههلق االشههتقاق بههل يقتصههر األمههر يف األعههم األغلههب علههى تسههوية فروقههات األسههعار عنههد اهنايههة العقههد ، 

 ( . عقود على الفروقات ) وهلذا عدها بعضهم 
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ما تتضمنه املضاربة من خماطرة كبرية غالبة على : بدراسة العوامل املؤثرة على السوق ، ووجه املنع من ذلك 
خاطرة تؤدي ن هذه املأالعقد ، وهي واقعة يف املعقود عليه أصالة ، وليست تابعة ألمر مقصود ، إضافة إىل 

 . إىل إيقاع الضرر باملتعاملني ، وإىل أكل أموال الناس بالباطل 

من صور املخاطرات املعاصرة احملرمة ؛ ملا يتضمنه من جمازفة   1أن البيع على املكشوف:املسألة السابعة
إىل كون هذه  كبرية غالبة على العقد ، وهي واقعة يف املعقود عليه أصالة ، وليست تابعة ألمر مقصود ، إضافة

 .املخاطرة يف هذا العقد ال حاجة إليها ، حىت يربر إباحتها بوجود احلاجة ملثل هذا العقد 

من  2الشراء باهلامش؟ أنه من املتقرر لدى االقتصاديني أن تداول األوراق املالية عن طريق : املسألة الثامنة
ة لشراء أسهم ميكن أن يؤدي إىل خسائر أكرب عمليات االستثمار عايل املخاطرة ؛ ألن استخدام أموال مقرتض

إىل املراهنة  –باعرتاف خربائه  –إذا هبط سعر السهم ، إضافة إىل تكاليف الفوائد ، وهو أقرب ما يكون 
 . واملقامرة منه إىل املتاجرة 

لية من أن هناك اتفاقا  بني االقتصاديني واملستثمرين على تصنيف عقود املشتقات املا: املسألة التاسعة
وإن قال ، ( قنابل موقوتة للمتعاملني هبا ولالقتصاد عموما  )ضمن األدوات عالية املخاطر ، وأنه ليست إال 

 . ن املشتقات املالية أداة للتحوط أو لدرء املخاطرإبعضهم 

املال أن عقود املستقبليات واالختيارات قائمة على اجملازفة واملخاطرة احملضة ، وتعريض :املسألة العاشرة
 . للهالك والتلف ، وليس على التجارة املبنية على طلب الربح

مبادلة عوائد األسهم ، ) بأنواعها األربعة ( املقايضات ) أن عقود املبادالت : ة املسألة احلادية عشر 
ازفة من املخاطرات احملرمة ؛ ملا فيها من اجمل( ومبادلة أسعار الفائدة ، ومبادلة العمالت ، ومبادلة السلع 

واملخاطرة احملضتني ، وملا فيها من تعريض املال للهالك والتلف ، وملا تتضمنه من غرر وضرر وأكل ألموال 
 . الناس بالباطل 

أن البيع والشراء على املؤشر من عقود املخاطرة احملرمة ، ملا فيه من جمازفة وخماطرة : ة ر املسألة الثانية عش
ف ، وملا فيه من القمار احملرم ؛ فأساس العقد وانتهاؤه على توقعات وصول حمضة ، وتعريض املال للهالك والتل

                                                           
يهة عهدة بيوعهات وههي يف البيع على املكشوف من املعامالت العاجلة يف سوق األوراق املالية وفيها جتهري علهى الورقهه املال  1

 .ذمة صاحبها األول دون أن حيوزها املشرتون وهي بيوع ومهية هبدفها االستفادة من فروق األسعار 
ويقوم فيه املستثمر بدفع جزء من مثن ما يريد االستثمار فيه من اسههم او عمهالت مهن مالهه اخلهاص : البيع على اهلامش   2

وحيرم منه ما كان القرض فيه بفائدة أو كان القرض من املصرف الذي يتعامل معه .ويدفع اجلزء الباقي من أموال مقرتضة 
ويباح منه ما كان االقرتاض من غري فائدة من .العميل بالبيع او الشراء من خالل السمسار والوسيط بني العميل والبنك 

 .يط غري املصرف الذي يتعامل معه العميل بالبيع والشراء من خالله أو من خالل الوس
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املؤشر إىل رقم معني ، وكل واحد من املتعاقدين ال خيرج عن كونه غامنا  أو غارما  ، وكل عقد يدخل فيه 
 . الطرفان وكالمها مرتدد بني أن يكون غامنا  أو غارما  فهو عقد قمار حمرم باإلمجاع

أن عقد التسويق اهلرمي أو الشبكي من عقود املخاطرة احملرمة ؛ ملا يتضمنه من غرر : ة ة عشر ثالثاملسألة ال
فاحش ومقامرة ؛ ألن كل داخل يف هذه الشبكة يعلم أنه قد يكون غامنا  أو غارما  ، كما أن هذا العقد فيه 

بأحد املتعاقدين ، وخصوصا   تعريض للمال للهالك والتلف ، وأكل ألموال الناس بالباطل ، وإيقاع الضرر
 . املشرتكني يف أسفل اهلرم ، وقد جاءت الشريعة مبنع الضرر 

ال بأس به على جهة ( اإلنرتنت ) أن التعامل بالبيع والشراء عرب الشبكة العاملية .ةعشر  ةرابعاملسألة ال
هبذه التجارة ، ووسائل  العموم ، ويستثىن من ذلك األشخاص الذين ليس هلم دراية وال إملام بطرق التعامل

الدفع اآلمنة ، فمثل هؤالء ال جيوز هلم الدخول يف هذه التجارة دون بصرية أو معرفة ؛ ألن الدخول فيها دون 
 .إملام هبا يؤدي إىل ضياع املال ، ورمبا إيقاع الضرر باملتعاقدين أو أحدمها 
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 الثالث المبحث
 صور من المنتجات المالية لغرض التحوط

 :لة من املنتجات املالية لغرض التحوط منهامثة مج

 :المنتج األول
إمكان ابرام اتفاقيات تبادل عمالت وودائع رئيسة،تنبين على مسألة القروض املتبادلة، وومن :مسألة

يف البنوك الربوية، وصورة املنتج اليت ( swap)أغراض ذلك غرض التحوط حبيث تعد بديلة عن التبادل الربوي 
 :ا من خاللهسيتم تطبيقه

 .يورو غري متحركة، وهو حباجة إىل دوالر0111املصرف لديه  (0
دوالر ويتم السداد  0021يورو ويقبض منه  0111يتفق املصرف مع بنك آخر على أن يدفع له  (2

 .بعد شهر
 .دوالر 0021يورو ويسدد 0111يف املوعد احملدد، يسدد كل طرف ما أخذه، فيقبض املصرف  (0

ية على إجازة فكرة القروض املتبادلة، فقد كان من املناسب إرجاء عرض االتفاقية وحيث إن االتفاقية مبن
 .حىت يتم النظر يف أساس الفكرة

 .205وهذه الصورة جمازة من اهلياة الشرعية التابعة ملصرف الراجحي بالقرار ذي الرقم 

 :وهي مبنية على مسألة أقرضك بشرط أن تقرضين، واملسألة على النحو اآليت

 :لف املعاصرون يف القروض املتبادلة على قولنياخت

 .1املنع: القول األول

 : لقول األول مبا يليهلذا اوميكن أن يستدل 

أن هذا االشرتاط جير منفعة للمقرض، وقد أمجع العلماء على أن كل قرض جير منفعة مشروطة للمقرض  -0
 . فهو حرام 

مقابل قرضه، ليست بزيادة يف قدر وال صفة، بأن منفعة إقراضه املبلغ نفسه ولذات املدة : ونوقش
وليست من جنس املنفعة اليت فيها شبهة الربا أو حقيقته، وإمنا هي من قبيل النفع املشرتك الذي ال خيص 

                                                           
عن عقود التحوط  410-441اجملموع يف االقتصاد اإلسالمي ص : القرض املتبادل، منشور يف كتابه: مقال:ينظر  1

، 201واملنفعة يف القرض ص . 2/0002وأحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة . 210لطالل الدوسري ص
 .210وعقود التحوط لطالل الدوسري ص
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املقرض وحده، بل يعم املقرض واملقرتض على السواء وحيقق مصلحة عادلة للطرفني، فهذا ليس مبنصوص على 
 .نصوص، فلزم إبقاؤه على اإلباحةحترميه، وال هو يف معىن امل

ويدخل يف  بيعتني يف بيعة  وبيع الكالئ بالكالئ لكونه 1عن بيع وسلف احلديث الذي اهنى فيه النيب  -2
 .قرضا  مؤجال  بقرض مؤجل، ويف ذلك معاوضة وقد ورد النهي عنها

قصود به العينة كما ونوقش بأن اشرتاط قرض يف قرض ال يدخل يف النهي، والنهي عن بيعتني يف بيعة امل
رمحة اهلل عليهما، وليست هذه الصورة من قبيل بيع الكالئ بالكالئ،  (3)وتلميذه ابن القيم (2)حققه ابن تيمية 

 .ألنه ال بيع هنا بل هو قرض مشروط بقرض

ا  أن القرض يف اإلسالم تربع، وهو من عقود اإلرفاق، فإذا ُشرَِط فيه قرض آخر خرج من كونه إرفاقا  وتربع -0
 .إىل كونه معاوضة

ونوقش بأن الفقهاء ذكروا أن الشرط املمنوع ما إذا كان منفعة حمضة للمقرض، ولذا فقد أجاز احملققون 
 .من أهل العلم صورا كما هو مذكور يف أدلة القول الثاين

وقد اختار هذا القول عدد من اهلياات الشرعية،  4جواز القروض املتبادلة: القول الثاين
 :والفتاوى اجلماعية فمن ذلك

 .(5)جلنة الفتيا لندوة الربكة -0
 .(6)هياة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداين -2
اهلياة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثمار ليكون بديال عن دفع الربا للبنوك  -0

ينظر )، وليكون بديال عن كشف احلساب للعميل (110، 215، 211، 06)املراسلة 

                                                           

) ، كتهههاب البيهههوع، بهههاب يف الرجهههل يبيهههع مههها لهههيس عنهههده ، حهههديث رقهههم ( 111-161/ 0) داود احلهههديث أخرجهههه أبهههو  ( 1)
) ، كتاب البيوع، باب ما جهاء يف كراهيهة بيهع مها لهيس عنهدك، حهديث (126،121/ 0) ، وأخرجه الرتمذي (0114
رطان يف بيهع ، ، كتاب البيوع، باب بيع ما لهيس عنهد البهائع ، وبهاب شه(211، 255/ 1)، وأخرجه النسائي (0204

 . حديث حسن صحيح: ، وقال الرتمذي عنه( 460، 4600) حديث رقم 
 ( .21/441) ، ( 25/14) جمموع الفتاوى : ينظر ( 2)
 ( .  045/ 1) هتذيب السنن البن قيم اجلوزية : ينظر ( 3)

الفتاوى االقتصادية ص  .004، وفصلها يف 5/011حبوث يف املعامالت : التحوط يف العمالت، حبث منشور يف كتابه ((4
، حبهههث غهههري منشهههور، عهههن عقهههود التحهههوط لطهههالل 61محايهههة رأس املهههال ص . 40، النظهههام املصهههريف الالربهههوي ص 064

،و التهداول اإللكهرتوين للعمهالت، طرقهه الدوليهة، وأحكامهه الشهرعية 001حنو مصهرف إسهالمي ص . 260الدوسري ص
 .260عن عقود التحوط لطالل الدوسري ص 61ص 

 .260عن عقود التحوط لطالل الدوسري ص 45ملحق قرارات وتوصيات ندوات الربكة يف االقتصاد اإلسالمي ص (  5)
 .260عن عقود التحوط لطالل الدوسري ص 610الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية ص (  6)
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إذا تقدم عميل  -(0):" ما يأيت، فقد نص القرار على (هه25/0/0401يف  010القرار 
بطلب كشف حسابه اجلاري مببلغ حمدد على أن يتم تعويض الشركة مببلغ ضعف املبلغ املكشوف 

لضعف فرتة الكشف فهو غري جائز شرعا ولنفس فرتة الكشف أو بإيداع ما يعادل املبلغ املكشوف 
ألنه قرض جر نفعا وهذا خبالف ما لو طلبت الشركة من العميل إيداع مبلغ يساوي املبلغ الذي 
سحبه ولنفس املدة فإن املنفعة مشرتكة بني الشركة والعميل وبنفس القدر املتساوي العادل البعيد 

 ".عن احليل الربوية
وميكن :" ونصه 205السواب التقليدي يف قرار اهلياة الشرعية ذي الرقم ووردت إجازته ليكون بديال عن 

للشركة التخلص من العمالت اليت ال ترغب االحتفاظ هبا باستعمال الطريقة الثانية اليت ذكرهتا وهي أن تقوم 
عملة /دوالرملدة حمدودة وبدون فوائد، وتقوم الشركة باقرتاض ( أ)دوالر إىل بنك /الشركة بإقراض عملة أجنبية 

 ".لنفس املدة السابقة وبدون فوائد( أ)أجنبية من بنك 
ورد يف املعيار التاسع عشر من املعايري الشرعية هلياة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  -4

درءا  لدفع الفائدة بني املؤسسة ومراسليها فإنه ال مانع من أن تتفق املؤسسة مع غريها من : "ما نصه
. اهه"بنوك املراسلة على تغطية ما انكشف من حسابات أحدمها لدى اآلخر من دون تقاضي فوائدال

مستند جواز كشف احلسابات بني املؤسسات ومراسليها هو احلاجة : "وجاء يف مستنده الشرعي
العامة، وأن املنفعة احلاصلة من جراء ذلك ال ختص املقرض وحده، بل هي منفعة متماثلة، وأاهنا 

أسلفين )من ذات القرض وإمنا من اإلقدام على التعامل مع من يعاملك، فال ترد مسألة  ليست
 .اهه("وأسلفك

 :وميكن أن يستدل له مبا يأيت

ضابط املنفعة يف القرض احملرمة أن الفقهاء أجازوا صورا فيها قرض ومنفعة لكال الطرفني، و : الدليل األول
جاز،وإن متحضت :مىت متحضت املنفعة للمقرتض  أنه"ابن شاس   يقول  هو املتمحض للمقرض،

 .(1)"منع، ألنه سلف جر نفعا، فإن دارت املنفعة من الطرفني منع أيضا ما مل تكن ضرورة:للمقرض

وقد طرد احملققون هذه القاعدة فأجازوا القرض مع حصول منفعة غري متمحضة للمقرض يف الصور 
 :اآلتية

فإن أفلس غرميه، فأقرضه ليوفيه كل : " (2)يف الكايف ال ابن قدامة إقراض املفلس، فقد ق: الصورة األوىل
شهر شياا  منه جاز، ألنه إمنا انتفع باستيفاء ما يستحق استيفاؤه، ولو كان له طعام عليه ، فأقرضه ما يشرتيه 

                                                           

 .2/166عقد اجلواهر الثمينة البن شاس(  1)
 ( . 211-216/ 4) الفروع البن مفلح : ينظر، و (021-026/ 2) الكايف البن قدامة ( 2)
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لحة هلما ال به ويوفيه جاز لذلك، ولو أراد تنفيذ نفقة إىل عيال فأقرضها رجال  ليوفيها هلم فال بأس ألنه مص
 " . ضرر فيه، وال يرد الشرع بتحرمي ذلك

يف عقد املزارعة، أجازوا أن يقرض صاحب األرض الفالح ما يصلح به الزراعة، ففي : الصورة الثانية
قرض الرجل فالحه حبا  يزرعه يف أرضه أو مثنا  يشرتي به بقرا  وغريها؛ ألنه مصلحة : ويف معىن هذا:" (1)الكايف
 " .هلما 

أن : قال القاضي وجيوز قرض مال اليتيم للمصلحة، مثل :"(2)السفتجة، ففي الكايف: الثالثة ورةالص
أي  –وروي عن أمحد جوازها : ) قال ابن قدامة  ".يقرضه يف بلد ليوفيه يف بلد آخر لريبح خطر الطريق 

ضرر بواحد منهما ، والصحيح جوازه ؛ ألنه مصلحة هلما من غري  ...كما مصلحة هلما مجيعا    –السفتجة 
وألن هذا ليس مبنصوص على حترميه ، وال . والشرع ال يرد بتحرمي املصاحل اليت ال مضرة فيها ، بل مبشروعيتها 

ولكن قد يكون يف القروض منفعة : ) وقال ابن تيمية.  (3)(يف معىن املنصوص ، فوجب إبقاؤه على اإلباحة 
رهها، والصحيح أاهنا ال تكره؛ ألن املقرتض انتفع هبا أيضا ، وهلذا ك  -كما يف مسألة السفتجة   –للمقرض 

 . (4) (ففيها منفعة هلما مجيعا  إذا أقرضه 

والصحيح اجلواز؛ ألن املقرض رأى النفع :)ويف تعليل اجلواز قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف موضع آخر 
أيضا  بالوفاء يف ذلك البلد، وأمن خطر بأمن خطر الطريق يف نقل درامهه إىل ذلك البلد، وقد انتفع املقرتض 

  (5) (الطريق، فكالمها منتفع هبذا االقرتاض، والشارع ال ينهى عما ينفعهم وُيصلحهم،وإمنا ينهى عما يضرهم 

 : ونوقش بأنه إحلاق مع الفارق ألمرين 

 . ووفاء  أن السفتجة فيها قرض واحد، بينما القروض املتبادلة فيها قرض ووفاء مشروط بقرض: األول

مجهور الفقهاء الذين أجازوا السفتجة اشرتطوا جلوازها أن يكون القرض املقابل غري مشروط، وأن : الثاين
 (6)ال يكون فيه مؤونة على املقرتض، والقرض املتبادل مشروط وفيه مؤونة 

                                                           

 ، (021-026/ 2) الكايف البن قدامة  ( 1)
 ، (021-026/ 2) الكايف البن قدامة  ( 2)
 ( . 401/ 6) املغين  ( 3)
 ( . 21/101) جمموع الفتاوى  ( 4)
 ( . 21/100) املصدر السابق  ( 5)
أيضها  منشهور مبجلهة امللهك ( لهه)، وحبهث القهروض املتبادلهة (014) ص اجلامع يف أصول الربا لرفيق يونس املصري : ينظر (6)

 ( . 044) ، والعقود املالية املركبة للعمراين ص ( 11) عبد العزيز االقتصادية ص 
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إن :" اهلل وجياب عن ذلك بأن احملققني من أهل العلم على اجلواز ولو بشرط، فقد قال ابن تيمية رمحه
اشرتط املقرض على املستقرض أن يقرضه يف بلدة ويوفيه يف غريها جاز، وهي السفتجة، ألن كليهما منتفع 

 .(1)"هبذا القرض، والشارع ال ينهى عما ينتفع به الناس

 :اء منهاجمعية الموظفين، فإن أكثر أهل العلم المعاصرين على الجواز، وقد  عللوا للجواز بعدة أشي: الرابعة الصورة

على منفعة إن المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية ال تنقص المقترض شيئا من ماله، وقد حصل المقترض " 
مساوية، ففيها مصلحة جلميع املشاركني، بدون أي ضرر لواحد منهم، والشرع املطهر ال يرد بتحرمي املصلحة 

 ".لقول جبواز السفتجةويشهد لذلك ا.اليت ال مضرة فيها، بل يرد مبشروعيتها

ونوقش بأن مجعية املوظفني إن كان هبا شرط لدورات متالحقة فهي داخلة يف مسألة أقرضين بشرط أن 
 . أقرضك، وأما اشرتاط أحد األعضاء أن يتقدم يف الدور فال يدخل فيها

االتفاق على  أن الربا يف القرض إمنا حرم شرعا  ؛ ألنه ظلم من املقرض للمقرتض، أما: الدليل الثاين
اإلقراض املتبادل بني املقرض واملستقرض مببالغ متساوية وملدة متماثلة، فليس فيه شيء من الظلم ألحد 

 .الطرفني 

بأن الظلم هو أحد أسباب حترمي الربا، مث إن الربا أنواع ودرجات، واألصل يف مشروعية : وميكن أن يناقش
 .كالقرض اإلرفاق باملقرتض ال طلب النفع املشرت 

أن احلاجة هلذا البديل ماسة ألغلب املصارف والتجار وأصحاب املصانع والعقارات، : الدليل الثالث
وتوضح ذلك أن اإليرادات تدخل احلساب، مث حيتاجون إىل صرف يف يوم حمدد للرواتب، وقد حيتاجون 

املال العامل،  لصيانة أصل كآلة مصنع أو شراء قطع غيار، أو شراء معدات، فهو حل جيد لتمويل رأس
فاحلاجة أصبحت حاجة ماسة وواقعية؛ ويرفع احلرج واملشقة يف التعامل واألمر إذا ضاق اتسع، فيكون اللجوء 

: ويف األشباه والنظائر.  (2)" احلاجة اخلاصة تبيح احملظور " وقد تقرر فقها أن  . إىل هذه املعاملة حالًّ وخمرجا  
وتعويال  على مبدأ عموم البلوى فيما متس احلاجة .  (3)" كانت أو خاصة  احلاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة" 

، يريد  بنيت األصول على أن األشياء إذا ضاقت اتسعت: " وقال الشافعي.  إلصابته، واألمر إذا ضاق اتسع
عن ، وعرب بالضيق  الرتخيص اخلارج عن األقيسة واطراد القواعد:  ، وباالتساع قواعد الشريعة: باألصول 
 . (4)" املشقة

                                                           

 .21/411جمموع الفتاوى (  1)
 ( . 21/ 2) املنثور يف القواعد للزركشي  ( 2)
 (.  56) شباه والنظائر للسيوطي ص ، واأل( 11) األشباه والنظائر البن جنيم ص   ( 3)
 (.  611) قواعد األحكام للعز بن عبد السالم ص  ( 4)
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بأنه ال ُيسلقم احلاجة إليها، ولو ُسلِّم فبشروط وضوابط جيب أن تكون متحققة فيه، : وميكن أن يناقش
 .والبديل موجود وهو الودائع االستثمارية املتبادلة بديال  عن القروض املتبادلة

ر من اإلشكال يف هذه وجياب عن ذلك بأن اإلشكال الفقهي يف الودائع االستثمارية املتبادلة أكث
الصورة، فإن أكثر تلك الودائع تستثمر يف أسواق السلع ويرد عليها الصورية، وعدم التعيني املطلوب شرعا، 
والبيع قبل القبض، ولو فرض ضبطها يف البنك اإلسالمي فإن البنوك يصعب معرفة انضباطهم بالشروط 

 .الشرعية لبيع السلع

 حترم بالشرط، وجتوز على سبيل الوعدأن هذه املسألة : القول الثالث

، والقاعدة اليت عليها (1)وميكن أن يستدل بأن االشرتاط مؤثر يف القرض؛ لدخوله حتت احلديث املروي
، فيمنح القرض حيناذ بدون اشرتاط، ويتم التفاهم عليه خارج (كل قرض جر نفعا  فهو ربا : ) أهل العلم

 .، دون ربط عقدي بني القرضنيالعقد من خالل مواعدة أو مبذكرة تفاهم

دخوله حتت : وميكن أن يناقش بأن هذه حيلة غري مشروعة؛ ألن ما حرم فيه العقد ابتداء  وهو قوهلم
فإنه حيرم فيه املواطأة واملواعدة، حىت ولو كانت غري ملزمة، فمن باب أوىل إذا  ( كل قرض جر نفعا  : ) قاعدة 

 .كانت ملزمة

كاملشروط، فإذا واعده على ذلك، فهو شرط ملفوظ، ومن املقرر فقها أن العقد ومن املعلوم أن املعروف  
ما تلفظ به العاقدان، وما يف العقد الكتايب إمنا هو تعبري وتوثيق للعقد األصلي، فإن تشارطا باللفظ ومل يورد 

 .يف العقد املكتوب فإنه شرط معتد به شرعا  ولو مل يكتب

 :المنتج الثاني

عمالء من الدخول يف أسواق ناشاة تتسم بالعائد العايل مع حماولة التحوط من املخاطر متكني ال:مسألة
 .احملتملة بتحديد نسبة اخلسارة فيما لو وجدت من خالل صندوق مغلق

  :وصورة املنتج اليت سيتم تطبيقها من خالله
راجحي للخدمات وشركة ال( أصحاب المال)، يشارك فيه العمالء باملال صندوق المضاربةيتم إنشاء  .0

 (. المضارب)حبصة العمل  املالية 

                                                           
، ههو قاعهدة فقهيهة جممهع 0/04رواه احلارث بن أيب أسامة، وفيه سوار بن مصعب مرتوك، قال ابهن حجهر يف التلخهيص  (1)

 .عليها وإن مل تثبت يف حديث مرفوع
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وحدات في ،  أسهم، نقد:)سوف تقتصر موجوداته فقط على صندوق المضاربةطوال فرتة بقاء  .2
 (. صندوق بضائع، ديون ناشئة عن استثمار مباشر

 : بالعمل يف املال حسب الشروط اآلتية - تفويضا ال رجعة فيه - أصحاب المال المضاربيفوض  .0

 إاهناء الشركة قبل املدة املتفق عليها ألصحاب المالسنوات وال حيق  0الشركة  مدة. 

  منه يف أصول مالية منخفضة املخاطر % 11يلتزم املضارب بعد استالمه لكامل رأس املال، استثمار
 (.مثال صندوق البضائع، االستثمار املباشر)وذات عائد شبة ثابت 

  من قيمتها على هياة عربون% 1بدفع فقط  يف األسواق الناشاة أسهم محددةشراء. 

اململوكة لطرف  األسهم، عن طريق وكيلها (المشتري)تشرتى شركة الراجحي للخدمات املالية  .4
 .من قيمة األسهم%( 1)عربونا مقداره  المشترىبثمن معلوم، وعند التعاقد يدفع ( البائع)آخر

أمت الثمن وقبض  المشتري، ومىت ما شاء (تثالث سنوا)باخليار ملدة حمددة مقدارها  المشترييكون  .1
 .األسهم املبيعة

 . للمشتريمن ملك ( أسهم منحة، التوزيعات النقدية، وغريها)يكون النماء اخلاص باألسهم املبيعة  .6

 . المشتريعلى  األسهميكون ضمان   .1

 تثمارية يف اخلدمات االس "أساس منشأ املنتج من املعايري الشرعية، ومن كتاب  :منشأ فكرة المنتج
للدكتور الشبيلي، ومن تطبيق بعض املصارف اإلسالمية مث إن فريق العمل بناء على " املصارف 

وقد صدر املعيار الشرعي الصادر عن هياة . ملحوظات اهلياة الشرعية انتهى إىل الصيغة املوضحة
 :احملاسبة واملراجعة، وتضمن ما يأيت

 البديل الشرعي لالختيارات 1/2/0

إبرام العقد على موجودات معينة جيوز بيعها شرعا مع دفع جزء من الثمن عربونا على أن يكون  1/2/0/0
للمشرتي حق الفسخ خالل مدة معينة نظري استحقاق البائع مبلغ العربون يف حال استخدام 

 .وال جيوز تداول احلق الثابت بالعربون . املشرتي حق الفسخ

وجودات بالبيع ، أو وعد ملزم من الراغب يف التملك بالشراء دون إصدار وعد ملزم من مالك امل 1/2/0/2
 .وهذا الوعد غري قابل للتداول. ختصيص مقابل للوعد
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املوجود يف غري األسواق األوروبية،  (2)إىل جواز عقد اخليار البسيط (1)وذهب الدكتور يوسف الشبيلي
 :واشرتط للجواز ما يأيت

 .التداول أن يكون األصل حمل العقد جائز  -0

، مبعىن أن تكون مدة اخليار تالية لشرائه مباشرة ولو امتدت لفرتة طويلة  -2  .أن يكون حق اخليار حاالًّ

أ هه ". أن تكون األسهم أو األصول حمل العقد مملوكة للملتزم بالبيع من حني الشراء حىت التنفيذ  -0
 .ملخصا

  :مسائل هنا عدة و 
 ع العربون على المنتجتطبيق آثار بي: المسألة األولى

بنيت فكرة هذا املنتج على بيع العربون الذي عرفه الفقهاء بأن يشرتي الّسلعة، ويدفع إىل البائع درمها  أو 
وأبرز أحكام العربون اليت .  أكثر، على أنّه إن أخذ الّسلعة، احتسب به من الّثمن، وإن مل يأخذها فهو للبائع

 :ملنتج ما يأيتذكرها الفقهاء مما يفيد يف هذا ا

أن حيتسب العربون جزءا من الثمن إذا مت الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل املشرتي عن  -0
 . الشراء

 .يلزم حتديد مدة للخيار -2
، ومثال النماء "اخلراج بالضمان:" جيب أن يكون النماء املنفصل للمشرتي والضمان عليه حلديث  -0

وأما انقسام السهم فال يأخذ حكم النماء . سهم املنحاألرباح املوزعة، وأ: املنفصل يف األسهم
 .املنفصل، وال حق للمشرتي فيه إذا مل يتم البيع

 .إذا تصرف املشرتي يف السلعة ببيع فإن خياره يسقط، ويلزمه إكمال الثمن -4

 .وبالنظر يف املنتج يلحظ أن مجيع األحكام الفقهية املرتتبة على بيع العربون، منطبقة عليه

 أطول مدة لخيار الشرط: الثانية المسألة
الصحيح من أقوال أهل العلم جواز اتّفاق املتعاقدين يف خيار الّشرط على أّي مّدة مهما طالت، وهو 
مذهب أمحد، وحمّمد بن احلسن وأيب يوسف، وابن أيب ليلى وابن شربمة والّثورّي وابن املنذر، وإسحاق بن 

                                                           
 .2/046 اخلدمات االستثمارية يف املصارف   (1)
عقد على دفع مبلغ معني مقابل : ويشمل خيار الشراء وخيار البيع، وخيار الشراء هو الذي تستفسر عنه اجلهة وهو   (2)

. احلصول على حق شراء ورقة مالية معينة خالل فرتة حمددة وبالسعر املسمى يف العقد، ويسمى هذا السعر سعر التنفيذ
 .2/016اخلدمات االستثمارية يف املصارف 
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وعزاه الكاساين إىل . (1)ال يعجبين الّطويل: ن العنربّي، لكّنه قالراهويه، وأيب ثور، وعبيد الّله بن احلس
وقد صح القول بامتداد اخليار عن عمر :" ، وقال ابن حجر(2)الكرخي، ورجحه الطحاوي من احلنفية

ابن أيب شيببة أن نافع بن عبد احلارث اشرتى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة ، يقصد ما رواه (3)"وغريه
: قلت ألمحد : قال األثرم . (4)درهم فإن رضي عمر فالبيع له وإن عمر مل يرض فأربعمائة لصفوان آالف

 .أّي شيء أقول ؟ هذا عمر رضي اهلل عنه : تذهب إليه ؟ قال 

 (مدة خيار الشرط  0111: )فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل ويف

 .بد اهلل الدغفق   سلمه اهلل من حممد بن إبراهيم إىل املكرم الشيخ يوسف بن ع

" " ثالث مسائل" فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفيت فيه عن : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد 
مدة خيار الشرط ، وقد تأملنا ما أتيت به من تدليل وتعليل يف غري حمله ، وقد كان يكفيك أن " إحداها 

اكم الشرعية واملنصوص عليه يف كالم العلماء ، ألنك مل تبلغ درجة تأخذ بالقول املفىت به املعمول به يف احمل
 .االجتهاد 

إذا عرفت هذا فليس يف الشرع ما مينع متديد مدة اخليار إىل أكثر من ثالث إذا كان البيع صحيحا  وبعيدا  
موم قوله عن احليل ، وقد توفرت فيه شروطه السبعة ، وانتفت مفسداته ، بل ورد ما يدل على ذلك من ع

 (هه1/0/0011يف  154ص ف . )وغريه " املسلمون على شروطهم " صلى اهلل عليه وسلم 

وهناك صورة نادرة تشبه ما سبق يف احلّد األعلى للمّدة لكّنها تستحّق اإلشارة إليها، ملا يف حبثها من 
دان مّدة  طويلة  خارجة  عن العادة تلك الّصورة ما لو شرط املتعاق. تقييد اخليار بأن ال ينايف العقد ويفقده غايته

على هذه الّصيغة  -فقد استوجه صاحب غاية املنتهى أن ال يصّح إلفضائه " كألف سنة، ومائة سنة " 
إىل املنع من الّتصّرف يف الّثمن واملثّمن، وهذا املنع مناف للعقد اّلذي جعله الّشارع إرفاقا   -وحنوها 

 . (5)ى ذلكللمتعاقدين، وقد وافقه الّشارح عل

 هل يلزم تسليم العين المشتراة مع خيار الشرط: المسألة الثالثة
اتّفق الفقهاء على أنّه ال جيب تسليم البدلني يف مّدة اخليار يف حال اإلطالق وعدم اشرتاط الّتسليم، 

مال الفسخ ما فليس بواجب على البائع تسليم املبيع ابتداء ، وال جيب على املشرتي تسليم الّثمن ابتداء  الحت

                                                           
 .0/51، مطالب أويل النهى 0/151، املغين 0/05، الفتاوى اهلندية 1/011اجملموع   (1)
 .11خمتصر الطحاوي ص    (2)
 .4/021فتح الباري    (3)
 .20210رواه ابن أيب شيبة يف املصنف برقم  ( 4)
 .0/51مطالب أويل النهى   (5)
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أّما الّتسليم للّثمن أو املبيع اختيارا  وطواعية  فال مانع منه . مل متض مّدة اخليار، أو يسقط صاحب اخليار خياره
فهو جائز،  -يف مّدة اخليار  -عندهم أي ال يبطل اخليار، فإذا بادر أحدمها أو كالمها إىل تسليم ما بيده 

سليم على اخليار فنقد الّثمن للبائع أو دفع املبيع للمشرتي ال يبطل اخليار ألّي منهما كان اخليار، وال أثر للتّ 
شريطة أن يكون تسليم البائع املبيع للمشرتي على وجه االختبار والّنظر يف صلوحه أو عدمه، أّما إن سّلمه 

 . فإّن خياره يبطل -واخليار للبائع  -املبيع على وجه الّتمليك 

فامتنع اآلخر فقد اختلف فيه الفقهاء، فأبو حنيفة ذهب إىل أنّه ال جيرب اآلخر  وإذا سّلم أحدمها تطّوعا  
 .على الّتسليم أيّا  كان صاحب اخليار وله اسرتداده

بأّن ملن سّلم مؤّمال  الّتسليم من صاحبه فلم : ومذهب الّشافعّية عدم إجبار اآلخر أيضا  وهم يقولون
 .1 حيدث، فله أن يسرتدّ 

 هل يؤثر على صحة  البيع بالخيار تغير المبيع: ةالمسألة الرابع
مل جيد الباحث من اشرتط لصحة خيار الشرط عدم تغري املبيع، واألظهر عدم اشرتاطه، ألاهنم يذكرون 

والشروط اليت وجدهتا مذكورة عند . النماء املنفصل كالولد للدابة، والدابة ال شك أاهنا تتغري زيادة ونقصا  
 :الفقهاء هي

 .(2)املقارنة للعقد، واختيار اإلمام بن تيمية رمحه اهلل أنه يصح بعد العقد باتفاق الطرفني : أّوال  

ونص على أن أمد اخليار الّتوقيت أو معلومّية املّدة، إال أن مالكا رمحه اهلل جعل املدة حبسب املبيع، : ثانيا  
 ..(3)تغرّي فيهايف اخلضر والفواكه بقدر احلاجة، أو بعبارة أخرى املّدة اّليت ال ت

ألنه يفضي إىل فوات بعض املنافع املعقود :" قال ابن مفلح معلال هذا الشرطاالتصال واملواالة، : ثالثا  
 .(4)"عليها، أو إىل استيفائها يف مدة اخليار، وكالمها غري جائز، وفيه وجه بأنه يصح

 .(5)تعيني مستحّق اخليار: رابعا  

 .(6)حيلة لالنتفاع بالقرض أال يشرتط املقرض اخليار: خامسا  

                                                           

 (،خيار الشرط016-21/011املوسوعة الفقهية  (0
 .201تيارات الفقهية للبعلي ص االخ   (2)
 .11-0/10الشرح الكبري   (3)
 .4/65املبدع   (4)
 .0/411املغين  (5)
 .0/110املغين   (6)
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هذا ما تيسر الكتابة فيه واملوضوع عميق ومتشعب ولكنه إسهام ببعض اجلهد يف هذا اجملمع املبارك 
ىل قرارات وتوجيهات يكون فيها إواألمل من اهلل كبري يف أن يوفق اجملتمعني من أهل العلم والفقه يف الوصول 

وفق اهلل اجلميع ملا حيبه ويرضاه وصلى . املالية منها واالقتصادية  احلل ملعضالت هذا العصر ونوازله وال سيما
 . اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله واصحابه أمجعني 

 صالح بن عبداهلل بن حميد /كتبه 
 مكة المكرمة

 





 

 الدورة احلادية والعشرون

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 استكمال موضوع 

 الصكوك اإلسالمية
 دراسة مقارنة للجوانب القانونية والعملية والفقهية

 مسألة تأجيل األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة 
  مسألة تداول صكوك اجارة املوصوفة يف الذمة قبل تعيني

 حمل العقد
 معايري التبعية وحاالتها 
 معايري الغلبة وحاالتها 

 
 

 إعداد

 بكر عادل عوض با. د 

 مدير اإلدارة القانونية 

 ICIEC) )املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات 

 عضو جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة

املنعقدة مبدينة وهران جبمهورية اجلزائر يف الفرتة ( 02)أوصى جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته رقم 
م بأن تقوم أمانة اجملمع 0210سبتمرب  11 – 11هـ املوافق لـ 1311ذي القعدة  1شوال إىل  02من 

جتماع جممع الفقه إلدناه وتقدمي دراسة مفصلة أملسائل املطروحة بتشكيل فريق من العلماء واخلرباء لدراسة ا
 ـ:واملسائل املطروحة ملزيد من البحث هي ،القادم

  يف الذمةحكم تأجيل األجرة يف إجارة املوصوف ، 
  ني حمل العقديقبل تع يف الذمةحكم تداول صكوك إجارة املوصوف، 
 معايري التبعية وحاالهتا،  
  وحاالهتامعايري الغلبة. 

املشار إليها املسائل  للكتابة يفمعايل أمني جممع الفقه اإلسالمي الدويل الكرمي من لطلب لاستجابة و 
 .أعاله، مت اعداد هذا البحث

للمسائل املطروحة للبحث بغرض ية تطبيق اجلوانب القانونية والنييويهدف هذا البحث أساسًا إىل تب
السليم ومعرفة أبعاد هذه املسائل حىت يتسىن جملمع الفقه اإلسالمي الدويل يف للتكالوصول املساعدة يف 

وفق أحكام الشرع اليت استجدت حديثًا املمارسات والتطبيقات هذه إصدار األحكام الشرعية الالزمة لضبط 
 .حتقيق مقاصد التنمية االقتصادية وتلبية حوائج العبادمع مراعاة 

 :كيز علي املسائل املطروحة للبحث يقسم هذا البحث إىل ثالثة أجزاء كاألتى وبغرض الرت 

  حكم تأجيل األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة :الجزء األول 
   حكم تداول صكوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل تعيني حمل العقد :الجزء الثانى 
  معايري التبعية ومعايري الغلبة :الجزء الثالث 
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 الجزء األول
 في الذمةإجارة الموصوف  فيحكم تأجيل األجرة 

 المبحث األول
 ةجار عقد اإل

 الجوانب الفقهية والقانونية والتطبيقية

واهتمت القوانني الوضعية . من عقود املعامالت اليت تعارف عليها الناس منذ زمن بعيد ةجار عقد اإل
ريعات مفصلة لكل نوع من يف األنظمة القانونية احلالية تشوتوجد  .منذ ظهور القانون الروماين ةبعقد اإلجار 

 .مال ثابت أو مال منقول أو خدمات أو عمل أجريسواء أكان  العقدحسب حمل  ةجار عقود اإل

األسس  ءاهوضع له الفققد و فال جدال على  دليل مشروعية عقد اإلجارة  الفقه اإلسالمي يف أما و 
 .ونفاذهواألركان والشروط اليت تنظم صحته 

خلص اسهاب ومن مث مقارنتها لنة دون ار جية والقانونية اليت حتكم عقد اإلوسنستعرض املبادئ الشرع
القيام إىل نتائج تساعد يف التكيف القانوين والشرعي للمسائل اليت طلب منا جممع الفقه اإلسالمي الدويل 

 .ببحثها

 اإلسالميفي الفقه  ةاإلجار  .1

وعرفها . ريعة اإلسالمية وال خالف حول دليل مشروعيتهاــأقرهتا الشاإلجارة من املعامالت اليت 
.  " متليك منفعة بعوض"  وعرفها المالكية بأنها.  " عقد معاوضة على متليك منفعة بعوض"  بأنهاالحنفية 

لة وعرفها الحناب. "  عقد على منفعة معلومة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم" :  وعرفها الشافعية بأنها
الذمة  يفعقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا مدة معلومة من عني معينة أو موصوفة  : " بأنها

 1".بعوض معلوم، أو على عمل مباح معلوم بعوض معلوم

واألشياء املعينة اليت . املوصوفة يف الذمةواألشياء  املعينةشياء ارة يف الشريعة اإلسالمية على األوترد اإلج
 . ن مال ثابت كالعقار أو مال منقول مثل الدواب و احلافالت واملعداتو كت عليها قد ترد

 . على األشخاص مثل إجارة العامل و الطبيب واملوظفاإلجارة يف الشريعة اإلسالمية كما ترد 

                                                           
 .الثالثنياملقدمان لندوة الربكة  د حممود نصارأمح/ وحبث األستاذ31عبد السّتار أبو غدة ، ص . نظر حبث دا   1
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سهاب يف أركان وشروط شروط البد من توفرها وال نريد اإلأركان و يف الشريعة اإلسالمية ولإلجارة 
جرة ومىت يتم متليك شروط األ اإلجارة ألهنا ال تدخل ضمن هذا البحث ولكن سنستعرض الحقًا بالتفصيل

 .يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة واليت هي مناط هذا البحث األجرة

 اإلجارة في القانون الوضعي .2
وخالف . ألشخاصأهتم القانون الوضعي بتنظيم عقود اإلجارة ومّيز بني عقود إجارة األشياء وإجارة ا

إىل  واي مل ينظروا إىل إجارة األشخاص كعقود إجارة بل نظر ضعما أقره الفقه اإلسالمي فإن فقهاء القانون الو 
وهي قوانني . قوانني صارت تعرف بقوانني العمل تالعالقة بني األجري وصاحب العمل كعالقة عمل وصدر 

عامة تنظم عالقات العمل بني أرباب العمل سواًء أكانوا مستشفيات أو مصانع أو شركات والعاملني هبا سواًء 
 . أو غري فنينّي أكانوا أطباء أو مهندسني أو عّمال فنينّي 

 .وإجارة املال املنقول( العقارات)ل الثابت أما فيما يتعلق بإجارة األشياء فمّيز القانون بني إجارة املا
 .إىل العقد الذي ينظم العالقة بني مالك العقار واملستأجرين عادة يف أذهان الناسينصرف  ةوعقد اإلجار 

قوانني تنظم ضمن طبيعة خاصة و واليت صارت هلا  شياء فهناك العديد من العقود املسماةاأل أما إجارة
ضع لقانون العقود تخما عقود اإلجارة غري املسماة فأ .النقل اجلويقانون مثل قانون النقل البحري و  اهبخاصة 

 .العام

 في ضوء الشريعة اإلسالميةاألعيان الموجودة أجرة تمليك  .3
يعترب عقد اإلجارة يف الشريعة اإلسالمية عقد معاوضة وهو عقد الزم ال ميكن ألحد طرفيه فسخه 

 . اإل مبوجب مسوغ شرعيبإرادة منفصلة 

وجيوز قبض أجرة األشياء املعينة يف جملس العقد أو تأجيلها حلني استيفاء املنفعة أو متام العمل، وال 
 .خالف بني الفقهاء يف ذلك ألن إجارة العني كبيعها وبيع العني قد يكون بثمن حال أو معجل

 تمليك األجرة في ضوء القانون .4
أما كيفية سداد األجرة  .للمؤجر شرط أساسي جلعل العقد ملزماً داد األجرة بس االلتزاماألجرة أو  دادس

  .وتاريخ استحقاقها فهذا مرتوك حلرية املتعاقدين

 2  (."Consideration"قابلامل)  توفروين سز قانون العقود يف النظام األجنلوساكيومن السمات اليت متّ 

أنه ال ميكن أن  إال،  (Executory) يف املستقبلينجز سأو  (Executed)واملقابل قد يكون منجزًا 
 . (Past) يكون سابق للوعد

                                                           
  A.G.Chloros، مثل "املقابل" بعض فقهاء القانون اإلجنليزي جدل حول دور ووظيفة رييث  2



4 
 

تسليم السلعة املباعة يف املستقبل ودفع الثمن يف املستقبل وهذا يعين أن عقد البيع الذي ينص على 
 .بالدينالشريعة اإلسالمية ألنه يدخل يف بيع الدين  يتوقف فيه فقهاءيف نظر القانون بينما  صحيحاً يكون 

وب، من الناحية القانونية، إجارة املوصوف يف الذمة إذا كان شص إىل أنه ليس هناك ما يلخنعليه 
 .  بإنفاذ التزامهطرف  كلاكم  سداد األجرة مؤجالً وستلزم ا حل

 المبحث الثانى
 رة في اإلجارة الموصوفة في الذمةتأخير األج

 .األجرة يف اإلجارة املوصوفة يف الذمةيف مسألة تأخري املتقدمني تعددت أراء الفقهاء 

يري املالكية بضرورة تعجيل األجرة وسدادها يف جملس العقد إذا كانت املنفعة املستأجرة مضمونة يف 
بيع الدين بالدين، فاملنفعة موصوفة يف الذمة واألجرة كذلك وخروجا من  إىلالذمة، ألن تأخري األجرة يؤدي 

 3.كليهماحد الطرفني أو  هذا ا حلظور فالبد من تعجيل أ

السلم واشرتطوا أن تكون  إذا اجريت بصيغةالشافعية تأخري األجرة يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة  منع
األجرة حالة، أي جيب سدادها يف جملس العقد ألن إجارة املوصوف يف الذمة مبثابة إجارة سلم يف املنافع 

 4.ورأس مال السلم جيب دفعه يف جملس العقد

أما احلنابلة فقد فرقوا بني حالتني فإذا جرت اإلجارة بلفظ السلم أو السلف فإن األجرة تصبح مستحقة 
فال يشرتط تعجيل  اإلجارةبلفظ   مت عقدها إذا ما وواجبة يف جملس العقد وقبل أن يتفرق املتعاقدان، أما 

 5.األجرة

خر دفع األجرة عن جملس العقد، ألن األجرة ويرى احلنفية أن اإلجارة املوصوفة يف الذمة جائزة وإن تأ 
 6.إلستيفاء أو بالتمكنياب بشروطه أو ال متلك عند احلنفية بالعقد بل بالتعجيل أو

                                                           
البنك -، مطبوعات املعهد اإلسالمي للتدريب والبحوث 13عبدالوهاب ابراهيم أبو سليمان، عقد اإلجارة، ص   3

   091ص  3املواق ، تاج اإلكليل هبامش مواهب اجلليل، الطبعة األويل جإىل اإلسالمي للتنمية، مستندا 
البنك -مطبوعات املعهد اإلسالمي للتدريب والبحوث 13ص  عبدالوهاب ابراهيم أبو سليمان، عقد اإلجارة،  4

 023و023ص ، 3شرح املنهاج ج إىلالرملي، هناية ا حلتاج إىل  اإلسالمي للتنمية، مستندا 
البنك -مطبوعات املعهد اإلسالمي للتدريب والبحوث 11عبدالوهاب ابراهيم أبو سليمان، عقد اإلجارة، ص    5

 12، ص 3البهويت ن شرح منتهي اإلرادات، جإىل  مستندا  اإلسالمي للتنمية،
البنك -مطبوعات املعهد اإلسالمي للتدريب والبحوث 13عبدالوهاب ابراهيم أبو سليمان، عقد اإلجارة، ص   6

 حبث عبدالستار أبو غدة، -122، ص 3شرح كنز الدقائق، جالزيلعي، تبيني احلقائق إىل  اإلسالمي للتنمية، مستندا 
، هناية ا حلتاج  1/119، املهذب 3/3، حاشية الدسوقي 3/020مستندأ علي بدائع الصنائع  12لندوة الربكة رقم 

 . 3/109واملغين  3/100
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 اجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةرأي هيئة المحاسبة والمر 
املنتهية بالتمليك واإلجارة درست هيئة ا حلاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية عقود اإلجارة 

املنتهية بيان األسس واألحكام الشرعية لإلجارة واإلجارة إىل الذي يهدف (9)وأصدرت املعيار الشرعي رقم 
وتعرض املعيار الذي أصدرته اهليئة ملوضوع اإلجارة املوصوفة يف الذمة وأجاز تأخري األجرة إذا مل . بالتمليك

جيوز أن تقع األجرة " :  اآليت على 1/3لم، حيث نصت الفقرة تكن اإلجارة املوصوفة يف الذمة بصيغة الس
تفق على حيث ي  ( اإلجارة املوصوفة يف الذمة)على موصوف يف الذمة وصفاً منضبطاً، ومل يكن مملوكاً للمؤجر 

وال يشترط  ،يف ذلك إمكان متلك املؤجر هلا أو صنعها ىراعتسليم العني املوصوفة يف موعد سريان العقد، وي  
لم املؤجر غري ما مت وصفه فللمستأجر وإذا س    .لم تكن بلفظ السلم أو السلف فيها تعجيل األجرة ما

 .  "رفضه وطلب ما حتقق فيه املواصفات

 لثالمبحث الثا
 إجارة الموصوف في الذمة
 كأداة تمويل إسالمي

  .جارة إىل إجارة تشغيلية وإجارة متويليةوبدأ تقسيم اإل . ام عقد اإلجارة كأداة متويلبدأ حديثاً استخد
ركات اليت تقدم التمويل الشحتكم عمل و  كأداة متويلصدرت قوانني يف عدة دول تنظم صيغة اإلجارة  كما 

 .كما يعرف يف الدول الغربية  Leasingجارة أو الليزنج بصيغة اإل

والشافعية واملالكية اء احلنفية ويرى الباحث أن الفتاوى واألحكام الشرعية اليت صدرت قدميًا من فقه
 .بعقود اإلجارة ا حلضة ومل تكن تتعلق بعقد اإلجارة كأداة متويلواحلنابلة كانت تتعلق 

جارة كأداة متويل، بدأ الفقهاء ومع ظهور املصرفية اإلسالمية واستخدام املصارف اإلسالمية لصيغة اإل
بشأن اإلجارة واإلجارة روفة ات من اجملامع الفقهية املعالقرار املعاصرون االهتمام بدراستها وصدرت الفتاوى و 

حقوق وواجبات كل من املؤجر واملستأجر وصيانة : وغطت الكثري من جوانبها مثلاملنتهية بالتمليك، 
جارة املوصوفة يف الذمة إال أن اإل. وكيفية انتقال ملكية العني املؤجرة إىل املستأجر اخل مصاريف العني املؤجرةو 

ري األجرة فيها مل جتد حظها من الدراسة الكافية ومل تصدر، حسب علم الباحث، قرارات من ختأ ومسألة
سالمية، بالرغم ة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلاجملامع الفقهية املعروفة بشأهنا، عدا اجمللس الشرعي هليئة ا حلاسب

يف احلياة املعاصرة وصارت تليب بعض قد صار لإلجارة املوصوفة يف الذمة تطبيقات عملية مهمة من أنه 
البيع "وانتشار ما يعرف يف األسواق العقارية مبمارسة  أو املأوىتوفري السكن : احلوائج األساسية للعباد مثل

 ".على اخلريطة
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 متلكتبالذات اليت  يل لتمكني شركات الطريانو مت كأداةاإلجارة املوصوفة يف الذمة   صيغةوتستخدم 
احلصول على من لحصول على طائرات حديثة أو شركات النقل البحري الشركات املصنعة لمن ا "شراء خيار"

 .سفن يتم تصنيعها حسب مواصفات معينة وتسلم يف املستقبل

عن  يف جوهرهاعقود ذات صياغة معقدة وال ختتلف يل جارة املوصوفة يف الذمة كأداة متو وعقود اإل
 .وممارسات البنوك التقليدية عقود اإلجيار التمويلي يف القانون الوضعي

 .وتقرتن عقود اإلجارة املوصوفة يف الذمة عادة بعقد استصناع أو مقاولة 

 :ل اآليتشمكون عقود اإلجارة املوصوفة يف الذمة من حزمة العقود واألدوات القانونية تتوت

 اتفاقية الشراء والبيع أو التصنيع .1
 اتفاقية وكالة .0
 اتفاقية اإلجارة .1
 تعهد الشراء .3
 عهد البيعت .3
 اتفاقية الضمان .2

أبلغ سواء كان مباشر أو غري مباشر يعترب التمويل العقاري الذي تقدمه املصارف للمطورين العقاريني و 
 .يف الذمة كأداة متويل مصريفمثال عملي وتطبيقي لصيغة اإلجارة املوصوفة 

يوقع البنك املمول مع مطور عقاري عقد استصناع أو  فمن الناحية اإلجرائية والقانونية بصورة عامة،
ويربم البنك املمول من خالل صيغة اإلجارة . واصفات حمددة حتديدًا دقيقاً مبمقاولة إلنشاء وحدات سكنية 

ستصناع ذات املواصفات ا حلددة يف عقد االب( مع وعد بالتمليك)تأجري وحدة عقارية  عقداملوصوفة يف الذمة 
ع عمالئه أو يقوم املطور نفسه بالرتويج وإجارة الوحدات العقارية للراغبني من املوظفني والتجار م أو املقاولة

 .وغريهم من املشرتين

ل الصانع أو شف هذا النوع من التمويل خماطر متعددة فمن جانب يواجه البنك املمول خماطر فنويكت
 .املقاول يف التنفيذ أو التأخري أو االلتزام باملواصفات

 .ومن اجلانب اآلخر يواجه البنك املمول املخاطر االئتمانية لزبائنه املستأجرين

 :امهإىل سؤال  من هذه األمثلة التطبيقية لصيغة اإلجارة املوصوفة من الذمةوخنلص 

هل يستطيع البنك املمول أن يطلب من عميله الذي يستأجر وحدة عقارية بصيغة اإلجارة املوصوفة يف 
 سداد األجرة، وعادة ما يكون املستأجرون من ذوي الدخل ا حلدود أو صغار املستثمرين؟الذمة أن يعجل 
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أم هل يستطيع البنك املمول أن يطلب من شركة طريان ترغب يف اقتناء طائرات تصنع هلا حسب 
 مواصفات معينة وفق صيغة اإلجارة املوصوفة يف الذمة أن تدفع كامل األجرة يف جملس العقد؟

ان مبقدور طالب التمويل بصيغة اإلجارة املوصوفة يف الذمة تعجيل أجرة الوحدة العقارية اليت لو كبداهة 
 .بداًل من اللجوء إىل االستئجارلقام بالشراء والتملك يريد اقنائها 

بداًل من  ةعقد شراء مباشر  تولة الكافية لتعجيل أجرة اقتناء الطائرة لوقعسيولو كان لشركة الطريان ال
 .اللجوء لصيغة اإلجارة

املوصوفة يف الذمة ت يسر فيها  صيغة اإلجارة  الستخدامهلذا البد من اإلقرار بأن هنالك حاجة ماسة 
 .كيفية سداد األجرة بالتأجيل أو التقسيط

 فوائد صيغة اإلجارة كأداة تمويل
يليب وصار مزايا هامة موصوفة يف الذمة أم أعيان معينة صارت لعقد اإلجارة سواًء أكانت إجارة 

 .احلوائج األساسية للعباد مثل احلصول على سكن أو سيارة أو معدات ألعماهلم

حتتاج هلا، لصيغة اإلجارة للحصول على أصول رأمسالية  وتلجأ كثري من الشركات كبرية كانت أم صغرية
لديها  سيولتها يف أعمال أخرى أو إذا مل تكن اثقال مركزها املايل بديون أو الستخداميف إذا مل تكن ترغب 

 .سيولة كافية

وقد تلجأ الشركات لصيغة اإلجارة للحصول على مزايا ضريبية أو إلجراء معاجلات حسابية تظهر أداء 
 .أفضل

 خالصة القول
الذمة، يف ألشياء معينة أو موصوفة يف  االقتصادية اليت تربم فيها عقود اإلجارةإن البيئة القانونية و 

 .مباشرة ظهور اإلسالم احلقب اليت تلتعصرنا هذا ختتلف اختالفاً كبرياً عن البيئات السائدة يف 

صبحت عقود اإلجارة يف حد ذاهتا صناعة قائمة بذاهتا يف عصرنا هذا وقامت شركات التأجري وأ
كثري من القطاعات صيغة اإلجارة املوصوفة يف الذمة و بفضل التمويلي ونشط قطاع التطوير العقاري 

 .وفق قوانني خاصة به تنظمه تنظيماً دقيقاً وحتمي حقوق كل طرفيعمل االقتصادية، وكل 

جملس  م يف فرتات الحقة النقضاءسل  نتج وت  رية ت  وساعد التطوير التقين يف إبرام عقود بيع لسلع كث
 .ات اخلاصة بالسلع يف جملس العقداألطراف االتفاق على كل التفاصيل الدقيقة واملواصفبوسع  ويكونالعقد، 

إن الظروف اليت رأى فيها املالكية إن عقد اإلجارة املوصوفة يف الذمة يؤدي إىل الوقوع يف بيع الدين 
 .بالدين ا حلظور إذا مل تعجل األجرة ختتلف كثرياً عن الظروف احلالية
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هذا إجارة تشغيلية أو متويلية وإن االلتزام بسداد األجرة فاإلجارة املوصوفة يف الذمة قد تكون يف زمننا 
و أكثر يف بعض القطاعات، ومن أعامًا عشر يكون على دفعات مستمرة لفرتات طويلة قد تصل مخسة 

 .الصعب تعجيل األجرة يف هذه احلالة

يم أو متليك كما أن التزام املؤجر بتسليم عني موصوفة يف الذمة ليس التزام نقدي بل هو التزام بتسل
 .ني ميكن االتفاق عليها بدقة وبصورة متنع حدوث الغرر أو الغشمنفعة ع

وأن الزامية املؤجر بتمليك منفعة العني املوصوفة يف الذمة ال ينشأ وفق عقد معزول بل وفق نظام 
ومثال  .به اصةتشريعي وقوانني خاصة حتدد احلقوق والواجبات ومتنع الطرف القوي من فرض اشرتاطاته اخل

 .ذلك الزام املطوريني العقاريني بإيداع مبلغ أمانة أو تعهد لدى اجلهات الرقابية

الية عليه يرى الباحث أن الرأي الذي ذهب إليه اجمللس الشرعي هليئة ا حلاسبة واملراجعة للمؤسسات امل
موصوفة يف أم معينة انت االسالمية هو الرأي السليم والذي يساعد يف ازدهار صناعة التأجري لألعيان سواًء أك

 .الذمة ويليب حاجة العباد والشركات واألعمال
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 الجزء الثاني
 تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد

 حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل اإلجارة
 الموصوف في الذمة قبل تعيين محل اإلجارةالقرارات الصادرة بشأن تداول صكوك إجارة  .1

هليئة ا حلاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ملوضوع تداول ( 13)تعرض املعيار الشرعي رقم 
من املعيار الشرعي على  3/0/1صكوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل تعيني حمل اإلجارة إذ نصت الفقرة 

 :اآليت

ال جيوز تداول صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة قبل تعيني العني اليت تستويف منها "
 ".فإذا تعني جاز تداول الصكوك. املنفعة إال مبراعاة ضوابط التصرف يف الديون

م بشأن سندات املقارضة 1911هـ املوافق 1321وسبق جملمع الفقه اإلسالمي أن أصدر قراراً يف عام 
 :االت هيح أربعةدات االستثمار وبني ضوابط تداول سندات املقارضة وسندات االستثمار يف وسن

 إذا كانت مكونات الصكوك أعيانأ .أ 
 .إذا كانت مكونات الصكوك ال تزال نقوداً فتطبق أحكام الصرف .ب 
 .ت مكونات الصكوك ديوناً فتطبق أحكام التعامل بالديونكانإذا   .ج 
الصكوك موجودات خمتلطة من النقود والديون واالعيان املنافع فإنه جيوز ت مكونات ناكإذا   .د 

عليه على أن يكون الغالب يف هذه احلالة أعياناً  يتداول صكوك املقارضة وفقًا للسعر املرتاض
 .ومنافع

لبحث  وتنفيذاً لتوجيه جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته السابعة عشرة بعقد ندوة متخصصة
، انعقدت ندوة مبقر البنك اإلسالمي للتنمية جبدة بالتعاون مع جممع الفقه اإلسالمي يف مارس ا املوضوعهذ

 :م وأوصت باآليت بشأن الضابط الشرعي لتداول األسهم و الصكوك0223

عليه حااًل أو مؤجاًل ألسهم الشركات والصكوك االستثمارية  يالتداول بالسعر املرتاض جيوز:  أوالً "
ووحدات الصناديق االستثمارية اليت متثل حصصًا شائعة يف موجودات خمتلطة من االعيان واملنافع واحلقوق 
والنقود والديون اذا كانت تلك االسهم والصكوك والوحدات صادرة عن مؤسسات او شركات غرضها 

هتا االساسية يف األعيان واملنافع واحلقوق وذلك باعتبار أن النقود والديون اليت توجد يف ونشاطها مباح وتعامال
و أو املؤسسات الذي هو العمل يف جتارة االعيان أمكوناهتا تابعة ولست مقصودة يف نشاط هذه الشركات 
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إعالن تأسيسها وشروعها املنافع أو يف التداول مع مراعاة أن الشركة إذا كانت جديدة فإن التداول يكون بعد 
     ".يف العمل بأمواهلا

املنعقدة مبدينة وهران باجلزائر قرارًا مبيناً ( 02)ومن مث أصدر جممع الفقه اإلسالمي يف دورته رقم 
ضوابط تداول الصكوك واألسهم والوحدات، وأخذ هذا القرار مبجمل توصية الندوة املتخصصة اليت عقدت يف 

 .تنمية جبدةمقر البنك اإلسالمي لل

إذا كان التداول يف صكوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل ما مل تبني قرارات جممع الفقه اإلسالمي 
بل أوصى اجملمع  . أو أي تكييف آخر تعيني حمل اإلجارة يدخل ضمن ضوابط بيع الدين أو بيع النقد،

 .بإجراء مزيد من الدراسات

التكييف القانوين السليم للصك ومن مث التخريج الشرعي الباحث أن املعضلة األساسية تكمن يف ويرى 
مبثابة تداول ديون أو  وك اإلجارة املوصوفة يف الذمةما إذا كان تداول صك ديدالسليم له حىت يسىن لنا حت

 .يف حد ذاهتا تداول ألصول رأمسالية

 التكيف القانوني للصك
 ورا  المالية في القانون الوضعياأل .1

( أدوات ملكية)سهم من حيث القانون إىل قسمني كبريين مها األ Securitiesتنقسم األوراق املالية 
 7.(دينأدوات )والسندات 

 نيأنواع األسهم والسندات لكن من الضروري تبيوال نريد الدخول يف  تفاصيل   
 هلكية حاململوالسهم عبارة عن مستند إثبات  .السمات أو اخلصائص األساسية لكل من األسهم والسندات

والشركة غري ملزمة  . تبعاً ألداء الشركةتتفاوت والقيمة احلقيقية للسهم  . لنسبة من رأمسال الشركة املكتتب فيه
 إال إذا حققت أرباح من عملياهتا أو من بيع جزء من أصوهلا الرأمسالية dividendsبتوزيع أرباح املسامهني 

وال يعترب املساهم مالك جلزء من أصول الشركة حسب . توزيع أرباح علىجتماع العام للمسامهني ووافق اإل
 Insurable interestنسبة أسهمه من رأس املال املكتتب وليس له مصلحة يف تامني موجودات الشركة 

ذمة منفصلة  واملساهم غري مسؤول عن ديون الشركة وإن ملك جل أسهمها ألن الشركة ختص قائم بذاته وله
 8.عن املسامهني فيه

قد يأخذ  اً باهر  اً لتوزيع أرباح على املسامهني فإذا حققت أعمال الشركة جناح سقفوليس هناك 
املساهم أرباح تزيد على رأمسال املستثمر يف سنوات قليلة وقد خيسر كل ماله إذا خسرت الشركة وتكبدت 

 .ديون استغرقت أصوهلا
                                                           
7  Gower, Modern company law 
8  Salamond V. Salamond 
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مثل حق التصويت وحق تعيني أعضاء  non-pecuniaryوللمساهم حقوق أخرى غري مالية 
 . جملس اإلدارة

   9.فهي أدوات دين وحامل السند هو دائن لفرتة حمددة وبنسبة فائدة حمددة  Bondsأما السندات
وتوجد . والشركة أو اجلهة املصدرة للسندات ملزمة برد أصل السند والفوائد بغض النظر عن نتائجها املالية

 .هنالك أدوات هجني تأخذ بعض خصائص أدوات امللكية وبعض خصائص أدوات الدين

ما ذكر أعاله ليس اإل وصف عام خلصائص األسهم والسندات ليساعد يف توصيف الصك من الناحية 
 . انونية وخترجيه من الناحية الشرعيةالق

 التوصيف الشرعي والقانوني للصك .0

الصادر من هيئة ا حلاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ( 13)عرف املعيار الشرعي رقم 
هي وثائق متساوية متثل حصصًا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف : " الصكوك كاآليت

وك وقفل باب االكتتاب موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة الصك
ا وتعرف هذه الصكوك يف هذا املعيار بالصكوك االستثمارية متييزاً هل  .وبدء استخدامها فيما صدرت من أجله

 ".عن األسهم وسندات القرض
 :من املعيار الشرعي املذكور كاآليت( 3)وتلخص خصائص صكوك االستثمار وفقاً لنص املادة 

 .أهنا وثائق ذات قيمة متساوية -
 .ملالكهاأهنا شهادة ملكية تبني احلقوق وااللتزامات املالية  -
 .غرمهايشارك محلة الصكوك يف غنمها ويتحملون  -
 .وتداوهلا ألسس شرعيةاصدارها خيضع  -

خنلص من هذا الوصف الشرعي للصكوك بأنه يوافق متامًا اخلصائص األساسية لألسهم العادية 
 .، وال ميكن اعتباره بأي حال مستند دينللشركات املسجلة يف القانون الوضعي

 هل بيع صك اإلجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين محل اإلجارة بيع أو دين؟ .3
 .لإلجابة على هذا التساؤل دعنا نأخذ مثال من الواقع

وإقامة ألف  هاتطوير لهكتار  122قطعة أرض مساحتها  يرغب يف شراءأن هنالك مطور عقاري هب 
إنشاء شراء و مليون دوالر ل 122حسب دراسات اجلدوى اليت أعدها فإنه حيتاج إىل و  .وحدة سكنية عليها

                                                           
9  Gower, Modern company law  Eilis Ferran, company law and corporate finance 
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مليون دوالر وأن  022سنوات ستدر عليه عائد قدره مثاين ه العقارات ملدة وإذا قام بإجيار هذ. هذه الوحدات
 .فرتة التشييد تستغرق سنتان

 102يطرح له صكوك إجارة موصوفة يف الذمة مببلغ ل فإذا قام املطور العقاري بتعيني بنك استثماري
السنة  %6.6 بواقع دوالرات والعائد السنوي 12سنوات، قيمة الصك عشر مليون دوالر، فرتة الصكوك 

 .مليون دوالر 022لتصل مجلة حصيلة عائدات محلة الصكوك يف هناية فرتة عمر الصكوك 

بيع صكوكه ملستثمر باحتاج ملبلغ من املال مباشرة بعد اإلصدار فقام الصكوك أحد محلة  ولنفرتض أن
 .الصكوك اصدرت هب يتال قيمة األمسية آخر مببلغ أكرب من ال

مللكية أصل يرى الباحث أن حق مالك الصك ليس فقط مبلغ شراء الصك عند اإلصدار بل هو حق 
ثانيًا أن حامل هذا الصك .  السوقىف الصكقيمة  حتديدضوئها يتم يف استثماري تلتصق به حقوق وخماطر 

اهنارت أسعار قد يغنم أو يغرم فإذا زاد الطلب على العقارات وزادت االسعار سوف يغنم وقد خيسر إذا 
نشبت حروب أهلية يف منطقة استثماره  ال يتمكن من بيع صكوكه أو خسارهتا إذاقد العقارات وقل الطلب و 

 .وهرب السكان

عالقة  اهلتكون ال قد معظم األسباب اليت تؤدي إىل زيادة قيمة املنفعة املوصوفة يف الذمة أو اخنفاضها و 
و أى ورقة مالية تربط دائما باملخاطر والعوائد املتوقعة والتغريات وتسعرية قيمة الصك أ .حمل اإلجارة حبالة

 .اخل....والتنبؤات اليت ستحدت وامكانية التسييل

وحق مالك الصك قبل تشييد العقار أقرب يف الوصف للحق املعنوي الذي يعرتف به القانون وله قيمه 
 .يف األسواق

حق حامل صك اإلجارة املوصوفة يف الذمة قبل  عليه يرى الباحث أن يعاد النظر يف ختريج وتوصيف
       .حق نقدي أو دين يف ذمةء حمل اإلجارة وعدم اعتباره فقط إقامة وإنشا
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 الجزء الثالث
 معايير التبعية و الغلبة

 :والصكوك تداول األسهم في الرأي الفقهي .1
نظر الفقهاء املعاصرون يف مسالة تداول األسهم والصكوك ووحدات الصناديق االستثمارية وأجريت  
كثري من البحوث حوهلا وصدرت بعض القرارات واملعايري من جممع الفقه االسالمي الدويل وهيئة ا حلاسبة 

يئة ا حلاسبة واملراجعة وميزت القرارات الصادرة من اجملمع وه. واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية 
 : للمؤسسات املالية بني أربعة حاالت

 ،حالة اشتمال موجودات الشركة على أعيان موجودة 
 ،حالة اشتمال موجودات الشركة على النقود 
 ،حالة اشتمال موجودات الشركة على ديون 
 خليط من األعيان واملنافع والنقد والديون علىموجودات الشركة  حالة اشتمال . 

لف أحكام التداول لألسهم والصكوك والوحدات يف الصناديق االستثمارية حسب حالة موجودات وختت
فإذا كانت موجودات الشركة تتكون من نقود حمضة فإن تداول أسهمها خيضع ألحكام وشروط . الشركة

. الدين طبق عليها حكم التعامل بالديون وختضع لشروط بيعنفي حمضةالصرف، ويف حال كون موجودهتا ديونا 
وإذا كانت موجودات الشركة خليط من النقود والديون واألعيان واملنافع ، وكان غالبها من األعيان واملنافع 

اما اذا كانت الغلبة للنقود والديون يف اخلليط املكون ملوجودات الشركة  .فيجوز التداول بالسعر املرتاضي عليه
 10.فهذا مامل يصدر به قرار

 : تداول األسهم والصكوك فيالرأي القانوني  .2
 .خيضع تداول األسهم والسندات التقليدية لقانون الشركات وقوانني أسواق املال أو ما يعرف بالبورصة

الىت ظهرات كأداة سوق رأمسال  وهي نفس القوانني واألسواق اليت يتم فيها إدراج وتداول الصكوك االستثمارية
حيث ال يوجد سوق ثانوى أو بورصة خاصة فقط بتداول األوراق املالية  ،اسالمى مع بداية هذا القرن امليالدى

صحيح أن بعض الدول اصدرت قوانني تنظم اصدارات الصكوك كما قامت بعض الدول غري  .اإلسالمية
 . اإلسالمية مثل بريطانيا بتعديل قانون الضرائب لتكون لندن مركز جاذب للمصرفية اإلسالمية

وميكن أن  Transmission of shares و Transfer of sharesلقانون مييز بني نقل األسهم وا
 .مثل انتقال األسهم للورثة بسبب وفاة حامل األسهمو ما يتم حبكم القانون حتويل االسهم أيرتجم 

                                                           
الدورة رقم  –، ورقة مقدمة جملمع الفقه اإلسالمي  ، تداول األسهم والصكوك وضوابطه الشرعية العليم أمحد عبد. د 10

(02) . 
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يزه أما تداول أسهم شركات املسامهة العامة والشركات املدرجة يف البورصات فله خصائص قانونية مت 
 .Transfer of shares عن نقل األسهم 

يف " الشخصية االعتبارية"يستحسن أن نتعرض دون اسهاب ملبدأ وقبل استعراض أحكام التداول 
 .القانون الوضعي أو قانون الشركات بالتحديد

 :مبدأ الشخصية االعتبارية
تعترب الشركة شخص اعتباري قائم بذاته مبجرد اكتمال تسجيلها وتكون هلا ذمة مالية منفصلة عن 

 .مثلها مثل الشخص الطبيعي املسامهني فيها وهلا حق متلك األموال بامسها والتقاضي وابرام العقود

مسال الشركة ومن الناحية احلسابية يسجل رأ .وللشركة رأمسال يتم االكتتاب فيه من قبل املسامهني
ألنه مبثابة دين إال أن أهم ما مييز هذا الدين أنه غري مسرتد إال بعد   Liabilities املدفوع يف قائمة اخلصوم

الديون، وهلذا يسمى رأس املال مبال عد سداد كافة عند التصفية إال بتصفية الشركة وليس للمسامهني أولوية 
    Risk capitalاملخاطرة 

 .أي حق يف أموال الشركة كما أهنم غري ملزمني بسداد ديون الشركةوليس للمسامهني 

 Dividedوللمساهم حقوق مالية وحقوق غري مالية وتتمثل احلقوق املالية يف استالم أرباح األسهم 
 .على املسامهني إذا حققت الشركة أرباح وتقرر توزيع جزء منها

حق اسرتداد رأس ماله املدفوع و حق يف األرباح املستبقاة حسب نسبة أسهمه يف رأس املال  لمساهملو 
جتماع أو جزء منه يف حالة التصفية بعد سداد كل ديون الشركة واحلقوق غري املالية تتمثل يف حق حضور اال

 .األعضاء اإلدارة خابحق انتالعام للمسامهني والتصويت و 

 :قيمته تعريف السهم وكيفية تحديد
منذ عام تطرقت ا حلاكم اإلجنليزية ولكن . السهم 0222ة نمل يعرف قانون الشركات االجنليزي لس

 Borlands Trustee v. Steelسابقة يف   Farwell فعرفه القاضي العالمة . "السهم"لتعريف  1921
تكون سؤولية أواًل واملصلحة ثانياً، ويمصلحة للمساهم يف الشركة تقاس مببلغ من املال لغرض حتديد امل"بأنه  11

 ".اليت يدخل فيها كل املسامهون حسب القانون أيضاً من جمموعة من االشرتاطات املتبادلة

 .فالسهم من وجهة نظر القانون ليس مبستند ملكية شائعة يف أصول وأموال الشركة

                                                           
11 (1901( Ch. 279 at p. 288 



15 
 

لنسبة من رأس  بامسه،أو الشخص املسجل  هونرى أن السهم مبثابة سند أو صك يثبت ملكية حامل
مال الشركة املكتتب فيه واملدفوع وهذه النسبة حتدد حقوق مالك السهم ومسؤوليته وفق اطار القانون ولوائح 

 .تأسيس الشركة

ويصدر السهم بقيمة إمسيه ويدفع املساهم عند االكتتاب كامل القيمة االمسية أو جزءًا منها ويظل 
 .الباقي قابل لالستدعاء

 .صايف أصول الشركة على جمموع عدد األسهم املكتتبة احلقيقية للسهم حتدد بقسمة القيمةأما 

وهي ال ترتبط  Market valueوألسهم شركات املسامهة العامة قيمة أخرى تعرف بالقيمة السوقية 
 .بالقيمة احلقيقية بل حبالة السوق وما يرد من اخبار إجيابية أو سيئة

السهم  ه ويدخلتوبيعه أو هب يف حد ذاته ميكن شراؤه رأمساىل أصل  ومن هذا خنلص إىل أن السهم هو
  Intangible propertyيف تصنيف األموال غري امللموسة 

 :تداول الصكوك
متثل حصصاً شائعة يف  القيمة  وثائق متساوية هى مبثابةكما رأينا سابقاً فالصكوك من الناحية الفقهية 

 .ملكية أعيان ومنافع أو خدمات
ال ميكن اعتبارها من الناحية القانونية نوع لكن فالصكوك هبذا الوصف هي أقرب ألسهم الشركات و 

ألن عائد االكتتاب فيها ال يدخل يف تكوين رأمسال الشركة ذات الغرض سهم املتعددة لألنواع األمن 
  .اليت تقوم بإصدارها  SPVاخلاص

ذات الغرض اخلاص اليت أصدرهتا ألهنا غري ملزمة بسداد وال ميكن اعتبارها مبثابة دين على عاتق الشركة 
 .د أصول الصكوك أموااًل كافية لسداد مستحقات محلة الصكوكولمستحقات محلة الصكوك إذا مل ت

وعمومًا نرى الصكوك كأوراق مالية اقرب للوحدات يف الصناديق االستثمارية وميكن حتديد القيمة 
هي وثائق  الصكوك على جمموع عدد الصكوك بالرغم من الصكوكاحلقيقية للصكوك بقسمة صايف أصول 

يف حد ذاته ن القانون ينظر إليه كأصل رأمسايل صصاً شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات إال أمتثل ح
 .لألصول اليت ميثلها النظرأو مال غري ملموس ميكن التصرف فيه بالبيع و الشراء دون 

في حال تطبيق أحكام الصرف والتعامل في الدين ومعايير الغلبة والتبعية على ما هو األثر الذي سيترتب 
  ؟ تداول األسهم والصكوك

اشكاالت عديدة إذا ط بقت أحكام التعامل بالدين أو الصرف علي تداول الصكوك وأسهم سترتتب 
 :األتيةالشركات اليت تكون كل أصوهلا أو معظمها من ديون أو نقود سائلة ونصوغ األمثلة 
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إن تطبيق أحكام التعامل بالدين أو الصرف علي تداول الصكوك وأسهم الشركات اليت تكون كل  (1)
والفصل بني أصوهلا أو معظمها من ديون أو نقود سائلة سيكون مبثابة خرق ملبدأ الشخصية اإلعتبارية 

 .أصول وديون الشركة عن األموال اخلاصة للمسامهني فيها
إن تطبيق أحكام التعامل بالدين أو الصرف علي تداول الصكوك وأسهم الشركات اليت تكون كل  (0)

أصوهلا أو معظمها من ديون أو نقود سائلة سيجعل اإلستثمار يف األوراق املالية غري جاذب، وسترتتب 
 .أضرار اقتصادية كبرية

خمصصات أو )وأموال نقدية  إن جل موجودات البنوك اإلسالمية تكون يف شكل ديون علي عمالئها (1)
لدى البنك املركزى أو بنوك جتارية أخرى، فإذا طبقت أحكام التعامل بالدين أو الصرف ( احطياطيات

 .علي تداول أسهم البنوك اإلسالمية سيكون اإلستثمار يف أسهمها غري جاذب للمستثمرين واملدخرين
 .كذلك سينطبق احلال علي شركات التأجري اإلسالمية (3)
جبزء مقدر من رامساهلا يف أصول شركات التكافل سيكون صعبًا ألن شركات التكافل حتتفظ  تدوال (3)

 .شبهه سائلة أو قابلة للتسييل جملاهبة املطالبات
 .ليس هنالك قرار بشأن األرباح  املستبقاة (2)
يون من الصعب إجراء تقييم ألصول الشركة املدرجة يف اسواق املال الثانوية كل يوم ملعرفة نسبة الد (3)

 .واألموال السائلة واألعيان القائمة
عليه يرى الباحث ضرورة أن يبحث الفقهاء يف تكييف السهم نفسه كمال منقول غري ملموس 

intangible property  وامكانية تداوله كسلعة يف حد ذاهتا دون النظر إىل موجودات الشركة، وكذلك
 .موجودة إعادة النظر يف تدوال الصكوك اليت ال متثل أعيانأ

 :ورمبا الضرر على املستثمرينولنأخذ مثالني لتوضيح الصعوبة 
مدرجة يف البورصة وتعمل يف جمال التنقيب عن البرتول وبعد أن انفقت  تعدين لنفرتض أن شركة  (أ 

وعلي أثر . مساهلا يف التنقيب عثرت علي حقل حيوي خمزونات هائلة من البرتولأمن ر % 92
وآلياهتا  الشركة أن كل معدات افرتضناوإذا . يف السوق اإلكتشاف تضاعف سعر سهمها

بيع أسهمه  مستأجرة وليس لديها أعيان فهل تلزم أحكام الشريعة حامل أسهم هذه الشركة أين
رغم ( وهي النسبة اليت متثلها قيمة األصول علي عدد األسهم ) من القيمة اإلمسية %  12بواقع 

 يف البورصة؟ ارتفاع سعر السهم
لنفرتض أن شركة اتصاالت أعماهلا خاسرة أصدرت صكوك مشاركة لتنمية أعماهلا ويعتمد عائد  (ب 

فإذا توصلت الشركة بعد إصدار الصكوك مباشرة على رخصة يف بلد . الصكوك على نتائج الشركة
أسهمها وصكوك يف السوق يتميز سوق االتصاالت فيه بالرحبية العالية مما أدى اىل ارتفاع قيمة 

 .د اعالن الفوز بالرخصةمبجر 
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وال الصكوك ما زالت نقودًا فهل حيق حلامل الصك أن يبيع بسعر السوق الذي صار مفإذا كانت أ
 لصك؟ االمسيةأكرب من القيمة 
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 الجزء الرابع
 أبرز نتائج البحث

بذاته ونشأت إن عقود اإلجارة أصبحت يف عصرنا هذا صناعة متكاملة و قطاع اقتصادي قائم  (1)
 .شركات غرضها األساسي تأجري املعدات واآلليات ووسائل النقل وهلا قوانني تنظمها

أصبحت صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة أداة متويل حلاجات أساسية للعباد مثل السكن، وتأجيل  (0)
 .تطبيق هذا النوع من اإلجارةجناح األجرة وتقسيطها شرط مهم يف 

واحكام التعامل بالدين على تداول أسهم الشركات اليت يكون غالبًا موجوداهتا تطبيق أحكام الصرف  (1)
يف مبدأ الشخصية االعتبارية الذي قامت على أساسه كل الشركات مبا  "خرق"نقود أو ديون يؤدي إىل 

 .مثل شركات التكافل والبنوك اإلسالميةفيها الشركات اليت تعمل وفق الشريعة 
ول صحماسبيًا وقانونيًا تعترب معظم أ)لدين على تداول أسهم البنوك اإلسالمية تطبيق أحكام التعامل با (3)

 .سيجعل االستثمار يف أسهم البنوك اإلسالمية غري جاذب( البنوك مستحقات أو ديون على العمالء
هنالك مشقة وصعوبة يف أن تقوم الشركات املدرجة يف البورصة كل يوم بتحديد نسبة النقد والديون  (3)

 .ن يف جممل أصوهلاواألعيا
 

 ،،  واهلل المستعان

 



 

 والعشرون احلادية الدورة

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 م3154 -هـ 5341

 

 

 

 

 

 استكمال 

 الصكوك اإلسالمية

 
 

 

 

 إعداد

 الدكتور العياشي فداد

 املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 

 دةالبنك اإلسالمي للتنمية جب
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 استكمال الصكوك اإلسالمية

 البحثمسائل 
 حكم تأجيل األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة .1
 حكم تداول صكوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل تعيني حمل العقد .2
 معايري التبعية وحاالهتا .3

 معايير الغلبة وحاالتها
 العياشي الصادق فداد
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 تمهيد

 .وصحبه أمجعنيبسم اهلل الرمحن الرحيم، وصلى اللهم وبارك على املصطفى األمني وعلى آله 

تناول جممع الفقه اإلسالمي الدويل موضوع الصكوك بأنواعها املختلفة يف عدة دورات ملؤمتر جملس 
اجملمع، وقد أصدر بشأهنا قرارات وتوصيات مشلت خمتلف جماالت الصكوك والعقود والصيغ الشرعية اليت مت 

 .هيكلة الصكوك وفقها

اإلجيار املنتهي )موضوع . م2222/ هـ 1221بالرياض، فقد درس اجملمع يف دورته الثانية عشرة 
مث ناقش  موضوع صكوك اإلجارة يف دورته (. 2/12) 112: ، وأصدر قراره رقم(بالتمليك، وصكوك التأجري

 العشرين مؤمتره دورة ويف (.3/11) 131وأصدر قراره رقم . م2222هـ، 1221اخلامسة عشرة مبسقط 
م بشأن استكمال موضوع الصكوك 2212 سبتمرب/هـ1233القعدة  خالل شهر ذي  )اجلزائر ( بوهران

 (.3/22) 111اإلسالمية ، وأصدر قراره رقم 

 املوصوفة األعيان إجارة جيوز) :الذمة يف املوصوف إجارة  :بند رابعا   111أشار اجملمع يف قراره السابق 
ويؤكد القرار على أنه (. ذلك على مبنية صكوك إصدار الشرعية، وجيوز املعامالت قواعد خيالف ال مبا الذمة يف

 :أمرين يف الصيغة هذه إشكال يرتكز

 .العقد جملس عن األجرة تأجيل حكم .1
 .اإلجارة لحم نييتع قبل الذمة يف املوصوف إجارة صكوك تداول حكم .2

 . سبق ما ضوء يف هذه الصيغة لدراسة واخلرباء العلماء من فريق أمانته بتشكيل تقوم أن اجملمع وأوصي

إىل أنه ظهر من خالل البحوث املقدمة   (تداول األوراق املالية): كما أشار كذلك القرار يف بند خامسا 
ونظرا  . كما ظهر اتساع معيار الغلبة. قد تثبت من خالل ملكية املشّغل، أو العمل، أو النشاط 1أن التبعية

تقوم أمانته بتشكيل فريق من العلماء واخلرباء للحاجة لتحديد معايري التبعية وحترير حاالهتا، يوصي اجملمع أن 
 .وتقدمي دراسة مفصلة قبل انعقاد اجملمع يف دورة قادمة ،لدراسة هذه املعايري يف ضوء ما سبق

عرضت أمانة اجملمع يف هذه الدورة املباركة، الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر جملس اجملمع  ذلكوبناء على 
وحددت أمانة اجملمع مشكورة يف رسالة االستكتاب حماور املضوع (. اإلسالميةاستكمال موضوع الصكوك )

 :يف أربعة قضايا أساسية هي

 حكم تأجيل األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة .2

                                                           
 تبعية النقود والديون ملا يصح أن يكون متبوعا   1
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 حكم تداول صكوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل تعيني حمل العقد .1
 معايري التبعية وحاالهتا .6
 معايري الغلبة وحاالهتا .1

ل هذه القضايا ومناقشتها مستعرضا مذاهب الفقهاء والفتاوى املعاصرة واملعايري الصادرة يف وسأحاول تناو 
هذا اخلصوص مع ترجيح ما تؤيده األدلة الشرعية وقواعد الشريعة وتسنده آراء الفقهاء يف املدارس الفقهية 

 .املختلفة

ا، وأمينها العام وإدارة البحوث على شاكرا ومقدرا األمانة العامة جملمع الفقه اإلسالمي ممثلة يف رئيسه
 .ثقتها، واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
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 المبحث األول
 تأجيل األجرة في إجارة الموصوف في الذمة

 

 :اإلجارة الموصوفة في الذمةتعريف : الفرع األول
موصوفة ، وإجارة معينة إجارة عني: إىل قسمني (املنفعة املعقود عليها)ل احملقسم الفقهاء اإلجارة باعتبار 

َجارَة ِإىَل َوارَِدة على الإعني: )جاء يف جواهر العقود  .الذمةيف  َتأإجر   تنقسم اإلإِ كإجارات العقارات وكما ِإذا اسإ
ل َأو الرُّكوب أَو شخصا بَِعيإِنه للخياطة أَو َغريَها، َوِإىَل َوارَِدة عل ى الذِّمَّة كاستئجار َدابَّة َدابَّة بَِعينَها للإَحمإ

 .1(َموإُصوَفة وكما ِإذا الإتزم للإَغريإ خياطَة أَو بَِناء

منضبطة متفق  غري معني بل موصوف بصفات  حملترد على هي اليت : املوصوفة يف الذمة  واإلجارة
الثوب، فيجوز استأجرتك على أن حيصل يل خياطة هذا : أن يقول: لى عمل يف الذمة، مثلكأن ترد ع .عليها

خياطته؛ ألن املنافع كاألعيان، فلما جاز عقد البيع  ىأن خييطه بنفسه، وجيوز أن يستأجر غريه، أو يستعينه عل
لذلك ضمن احلنابلة يف تعريفهم لإلجارة  .2 على عني معينة، وعلى عني موصوفة يف الذمة، فكذلك اإلجارة

منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من  عقد على: ا املعىن فقالوا أن اإلجارة هيمضمون هذ
 .3عني معلومة أو موصوفة يف الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم 

 :4تعددة لإلجارة هياملقسام ، ميكن بيان األالفقهاء ه أوردمما سبق، وتأسيسا على ما : اإلجارة أنواع

به يف البيع، ومىت تعطل نفعها ابتداء انفسخ  يشرتط معرفتها مبا تعرف: معينةواردة على عني إجارة   (1)
 .العقد

                                                           
مسعد عبد احلميد : ، حتقيقجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهوداملنهاجي، مشس الدين حممد بن أمحد ،   1

 . 229، 1، ج[م 1996 -هـ  1211دار الكتب العلمية بريوت ، : بريوت]، 1حممد السعدين، ط
: جدة)، 1قاسم حممد النوري، ط: ، حتقيقالبيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراين، أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري،   2

 . 296، ص1ج( م 2222 -هـ 1221دار املنهاج  
، عبد اللطيف حممد موسى السبكي: ، حتقيقاإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبلاحلجاوي املقدسي، موسى بن أمحد،   3

:  بريوت]، 1، ط دقائق أولي النهى لشرح المنتهى؛  البهويت، منصور بن يونس، .  213، 2، ج[دار املعرفة: بريوت]
 .   126، 3، ج[م1993هـ، 1212عامل الكتب، 

 المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن، أو اجملد جمد الدين عبد السالم بن عبد اهلل ، (اجلد)ابن تيمية : انظر  4
البيان في العمراين، : وانظر كذلك.  316، ص 1، ج[مـ1912-هـ 1222 -مكتبة املعارف: الرياض]، 3، طحنبل

، المغنيابن قدامة املقدسي، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد ، .  296، ص1، جمذهب اإلمام الشافعي
،  كشاف القناعمنصور بن يونس ، البهويت، .  312، ص1، ج[م1961 -هـ 1311مكتبة القاهرة، : القاهرة]
 . 126، ص3، ج[دار الكتب العلمية: بريوت]
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فيعترب هلا صفات السلم ومىت سلمها فتلفت أو غصبت أو تعيبت : إجارة عني موصوفة يف الذمة ( 2)
 .وجب إبداهلا

يف حمل معني أو موصوف كخياطة وقصارة : عقد على عمل عامل إما معني، أو يف الذمةإجارة   (3)
 .خيتلففيشرتط وصفه مبا ال 

يصح عقد اإلجارة على األعمال : )غاية الوضوح حني قالهذه األقسام احب البيان صوضح أوقد 
: أن يقول: إجارة على عمل معني، مثل: أحدمها: فينقسم قسمني: واألعيان، فأما عقدها على األعمال

: أن يقول: الذمة، مثلعلى عمل يف : والثاين. فيلزمه أن خييطه بنفسه. استأجرتك لتخيط يل هذا الثوب
استأجرتك على أن حيصل يل خياطة هذا الثوب، فيجوز أن خييطه بنفسه، وجيوز أن يستأجر غريه، أو يستعينه 
عل خياطته؛ ألن املنافع كاألعيان، فلما جاز عقد البيع على عني معينة، وعلى عني موصوفة يف الذمة، 

 .1(عقار ا، وغري عقار: األعيان تنقسم قسمنيف: وأما عقد اإلجارة على األعيان .فكذلك اإلجارة

 :أي. وما يهم البحث يف هذه املسألة هو اإلجارة الواردة على املوصوف يف الذمة عينا كانت أم عمال

 عني موصوفة يف الذمةعلى واردة الجارة اإل. 
 واردة على عمل موصوف يف الذمةالجارة اإل. 

 :الذمةحكم اإلجارة الموصوفة في : الفرع الثاني
على مشروعية ( املالكية، والشافعية، واحلنابلة)ميكن القول إمجاال بأن مثة اتفاق بني املذاهب الثالثة 

فذكر غري ماال  تفنظرا ألن الراجح عندهم بأن املنفعة ليسأما املذهب احلنفي . اإلجارة املوصوفة يف الذمة
 .2بأن املنافع ليست أمواالم عدم اجلواز بناء على أصلهاألصل املشهور عندهم واحد بأن 

أن املنفعة مال متقوم يضمن باإلتالف كالعني،  وافاجلمهور اعترب . صل نفسه حمل خالفولكن هذا األ
َأنَّ الإَمَناِفَع يف الإَمالِيَِّة ِمثإُل بالتمول واالحرتاز، وعلى حد تعبري السرخسي أما احلنفية فعندهم أن املنفعة مال 

َتِحيلُ  َعإَياَن فـََيسإ َفَعُة َماال  َفِهَي ُمتَـَقوَِّمٌة؛ أِلَنَـَّها تـَُقوُِّم األإ َعإَياِن، َولَِئنإ ملَإ َتُكنإ الإَمنـإ ِسَها،  األإ َأنإ اَل َتُكوَن ُمتَـَقوَِّمة  بِنَـفإ
دِ  َعإَيان )نصوا يف القواعد على أن ولذلك . 3َوأِلَنَـَّها مُتإَلُك بِالإَعقإ اأَلصإل ِعنإد الشَّاِفِعي َأن الإَمَناِفع مبَنإزَِلة األإ

                                                           
 . 296، ص1، جالبيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراين،   1
، حبث مقدم لندوة الصكوك اليت عقدت ، صكوك اإلجارة الموصوفة في الذمةعبداهلل العمراين.د: انظر على سبيل املثال   2

 . 1العزيز، صمبقر جامعة امللك عبد 
، [م1993-هـ1212دار املعرفة : بريوت]، المبسوطالسرخسي، مشس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل، : انظر  3

 .  131، ص11، ج 19،  11، ص11ج
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َها اَل غري َعإَيان يف حق َجَواز العقد َعَليـإ واعتبارا لذلك فقد أجاز فقهاء احلنفية  .1(الإَقائَِمة، َوِعنإدنَا مبَنإزَِلة األإ
َا : )جاء يف تبيني احلقائق .امهاإجارة املنافع للحاجة وألن العني قائمة مق أِلَنَّ الإَمَناِفَع لَيإَستإ مبَاٍل ُمطإَلق ا َوِإَّنَّ

َجارَةِ  ِد اإلإِ َجارَة فَِإنَُّه ثَابت ِِبِاَلف الإقَياس حلَاَجة : )قال السرخسي  2(.َتِصرُي َماال  ِبَعقإ َكَذِلَك َجَواز عقد اإلإِ
َمَناِفع بعد وجودَها اَل يَتَحقَّق أِلَنَـَّها اَل تبقى زمانني َفاَل بُد من ِإقَاَمة الإعني النَّاس ِإىَل َذِلك فَِإن العقد على الإ 

َجارَة يف حكم َجَواز العقد حلَاَجة النَّاس ِإىَل َذِلك َجارَة على أ: )وقال السمرقندي. 3(املنتفع هبَا مَقام اإلإِ ما اإلإِ
َتأإجرَة َمعإُلوَمة  َوالإعقد َجائِز يف َذِلك ُكله... الإَمَناِفع فكإجارة الّدور واملنازل  َوشرط َجَوازه َأن تكون الإعني الإُمسإ
رَة َمعإُلوَمة واملدة َمعإُلوَمة  ُجإ َوالإعني  ،ِإالَّ َأن الإَمعإُقود َعَليإِه َهُهَنا ُهَو الإَمَناِفع َفاَل بُد من إعالمها باملدة ..َواألإ

َجارَة ع  .4(لى َمَناِفعهَوالَِّذي عقدت اإلإِ

 :وميكن ذكر مذاهب الفقهاء يف حكم اإلجارة املوصوفة يف الذمة كما يلي
كاإلجارة فأثب القول بصحة اإلجارة املوصوفة يف الذمة  تتبع بعض الدارسني كتب احلنفية : مذهب احلنفية (1

َتأإَجَر َدابَّة  بَِعيإِنَها إىَل َوِإنإ ): حيث قالالسرخسي ومن أقوال فقهاء احلنفية يف ذلك ما ذكره . 5املعينة اسإ
ِد َوُهَو حتََ  ٌر؛ أِلَنَّ َعَليإِه َضَرر ا يف إيَفاِء الإَعقإ َتأإِجِر َأنإ اَل خَيإرَُج فـََهَذا ُعذإ .... ُمُل َمَشقَِّة السََّفرِ بـَغإَداَد فـََبَدا لِلإُمسإ

ابَُّة بَِغريإِ َعيإِنَها ملَإ َيُكنإ َهذَ  ٌر؛ أِلَنَّ الإُمَكارَِي الإتَـَزَم الإَعَمَل يف ِذمَِّتِه َوُهَو قَاِدٌر َعَلى الإَوفَاِء َوِإنإ َكاَنتإ الدَّ ا ُعذإ
َها َرى حَيإِمُلُه َعَليـإ َجارَُة َعَلى َدَوابَّ ِبَغريإِ أَعإَياهِنَا َفَسلََّم إلَيإِه : )وقال الكاساين .6(بِِه ِبَدابٍَّة ُأخإ َوِإنإ َكاَنتإ اإلإِ

َجارَُة، َوَعَلى الإُمَؤاِجِر َأنإ يَأإتَِيُه بَِغريإِ َذِلَك؛ أِلَنَُّه َهَلَك َما ملَإ َدَوابَّ فَـ   يـََقعإ َعَليإِه َقَبَضَها َفَماَتتإ اَل تـَبإُطُل اإلإِ
مَِّة، وَ  ُد يـََقُع َعَلى َمَناِفَع يف الذِّ ابََّة إَذا ملَإ َتُكنإ ُمَعيـََّنة  فَالإَعقإ ُ لُِيِقيَم َمَناِفَعَها َمَقاَم الإَعقإُد؛ أِلَنَّ الدَّ َا ُتَسلَُّم الإَعنيإ ِإَّنَّ

َرَها َ َغيـإ مَِّة حبَاِلِه َفَكاَن َعَليإِه َأنإ يـَُعنيِّ : وجاء يف احمليط الربهاين .7(َما يف ِذمَِّتِه، فَِإَذا َهَلَك بَِقَي َما يف الذِّ
                                                           

، 1، ج[1916 – 1221كراتشي، الصدف ببلشرز، ]، 1، طقواعد الفقهاجملددي الربكيت، حممد عميم اإلحسان ،   1
 . 26ص

دار الكتاب : بريوت]، 2، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقعثمان بن علي بن حمجن فخر الدين ، الزيلعي،   2
الإَمَناِفَع : )وهو ما أكدت عليه جملة األحكام، وكذلك شراحها، فقد جاء يف الدرر .  119، ص 6، ج[اإلسالمي

عِ  َتدإ َا َصاَرتإ ُمتَـَقوَِّمة  َشرإع ا بِالإَعقإِد لَيإَستإ يِف َذاهِتَا ُمتَـَقوَِّمة ؛ أِلَنَّ التَـَّقُوَم َيسإ رَاِز َوَما اَل يـَبـإَقى َكيإَف حُيإَرُز َوِإَّنَّ ي َسبإَق اإلإِحإ
َها : بريوت)، 1فهمي احلسيين، ط: حيدر، علي ، درر احلكام يف شرح جملة األحكام،  تعريب(. ِلَضُروَرِة َحاَجِة النَّاِس إلَيـإ

 (.212)، املادة  122، ص1، ج(م1991 -هـ 1211دار اجليل، 
 . 223، ص 2، ج[دار املعرفة: بريوت]، أصول السرخسيالسرخسي،   3
 -ه1212دار الكتب العلمية، : بريوت]، 2، طتحفة الفقهاءالسمرقندي، حممد بن أمحد أبو بكر عالء الدين،  4

 . 321، ص 2، ج[م1992
،  دراسة تأصيلية تطبيقية: ي الذمة وتطبيقاتها المعاصرةإجارة الموصوف فعبد الرمحن بن عبداهلل السعدي، : انظر  5

 .92ه، ص1233رسالة دكتوراه يف الفقه املقارن، املعهد العايل للقضاء، الرياض، 
 . 361، ص 2ج: وانظر.  1، ص16، جالمبسوط 6
ار الكتب العلمية، د: بريوت]، 2،  طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود ،  7

 ان.  223، ص2،  ج[م1916 -هـ 1226
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فسخت اإلجارة ِبالف ما إذا وقعت على وإذا وقعت اإلجارة على دواب بعينها حلمل املتاع، فماتت ان)
 .1(وسلم اآلجر إليه دوابا  فماتت ال ينفسخ العقد، وعلى اآلجر أن يأيت بغري ذلك. دواب ال بعينها

 .فمحصلة األقوال السابقة مشروعية اإلجارة املوصوفة يف الذمة عند فقهاء احلنفية
مبشروعية اإلجارة املوصوفة يف الذمة هو حمل اتفاق فقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة فالقول مجهور ال (2

وامجاع القرآن والسنة من وقد استندت املذاهب الثالثة يف ذلك إىل عموم األدلة . 2بني املذاهب الثالثة
فاإلجارة املوصوفة يف الذمة عقد صحيح الزم وإَّنا اشرتط فيه اجلمهور  .حول مشروعية اإلجارةاألمة 

وقد خلص ذلك  . 3املنفعة منضبطة بصفات السلم ألهنم يعدونه سلم يف املنافعشروط السلم بأن تكون 
َجارَُة َضرإبَانِ : )البهويت يف قوله َفَعِة ( َعَلى)َأَحُدمُهَا ، َأنإ تـََقَع : َفصإٌل َواإلإِ ٍ )َمنـإ ِ إىَل ( َعنيإ َويَأإيت َأنَّ هَلَا ُصوَرتـَنيإ

ُهَما ُشُروطٌ أََمٍد َمعإُلوٍم أَوإ ِلَعَمٍل َمعإُلوٍم،  مَِّة َوِلُكلٍّ ِمنـإ ُ إمَّا ُمَعيـََّنٌة أَوإ َموإُصوَفٌة يف الذِّ َوبََدَأ ِبُشُروِط . مُثَّ الإَعنيإ
َها فـََقالَ  ِتقإَصاِء ِصَفاِت َسَلٍم يف َموإُصوَفٍة ِبِذمَّةٍ : الإَموإُصوَفِة لِِقلَِّة الإَكاَلِم َعَليـإ وجاء يف . 4(َوَشرإُط اسإ

اإلجارة الثابتة يف ذمته، فحكمها حكم السلم الثابت يف الذمة يف تقدمي اإلجارة : )هداتاملقدمات املم
 .5(وضرب األجل ووصف العمل

العامة للشريعة اإلسالمية  والقول جبواز اإلجارة املوصوفة يف الذمة هو القول املتوافق مع األصول واملبادىء
 6ويتواءم مع مقاصدها وهو ما اجتهت إليه اجملامع الفقهية واجملالس الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية

                                                           
الفتاوى ، (رئيس جلنة العلماء)البلخي، نظام الدين : وانظر.  122، ص1، جالمحيط البرهانيابن مازة البخاري،  1

 . 261، ص2، ج[هـ 1312دار الفكر، : بريوت]، 2، طالهندية
دار : بريوت]، 2حممد حجي وآخرون، ط: ، حتقيقالبيان والتحصيل، أبو الوليد حممد بن أمحد، (اجلد)ابن رشد :  انظر 2

التلقين في الفقه ؛ القاضي عبد الوهاب البغدادي، أبو حممد،  212، ص1، ج[م1911-ه1221الغرب اإلسالمي، 
؛  111، ص2، ج[م2222-ه1221دار الكتب العلمية، : بريوت]، 1حممد بو خبزة، ط: ، حتقيقالمالكي

، 2، ج[دار الكتب العلمية: بريوت]، المهذب في فقه اإلمام الشافعياق إبراهيم بن علي، الشريازي، أبو إسح
، 1، جالمغني؛ ابن قدامة،  296، ص1، جالبيان؛ العمراين،  229، 1،ججواهر العقود؛ املنهاجي،،  212ص
، (اجلد)يمية ؛ ابن ت 126، 3، ج شرح المنتهى؛  البهويت،  213، 2، ج اإلقناع؛ احلجاوي املقدسي، 312ص

 . 126، ص3، جكشاف القناع؛ البهويت،  316، ص 1، جالمحرر في الفقه
حاشية الدسوقي، .  223، ص3، جمغني المحتاج؛ الشربيين،  111، ص1، جروضة الطالبينالنووي، : انظر 3

  11، ص6، جاإلنصاف؛ املرداوي،  196، 3، جالدسوقي
 . 212، ص2، جشرح منتهى اإلرادات 4
، 2، ج[م 1911 -هـ  1221دار الغرب اإلسالمي، : بريوت]، 1، طالمقدمات الممهدات، (اجلد)ابن رشد  5

 .161ص
/ هـ، 1233اجلزائر  -يف دورته العشرين مبدينة وهران ( 22/32) 111نص قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة رقم  6

كما جاء يف املعايري الشرعية "  خيالف قواعد املعامالت الشرعيةجيوز إجارة األعيان املوصوفة يف الذمة مبا ال" م، 2212
جيوز أن تقع اإلجارة على موصوف يف الذمة : )ما نصه" 3/1بند – 9معيار اإلجارة واإلجارة املنهية بالتمليك رقم "

العني املوصوفة يف موعد حيث يتفق على تسليم ( اإلجارة املوصوفة يف الذمة ) وصفا  منضبطا ، ولو مل يكن مملوكا  للمؤجر 
 (.سريان العقد
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 تأجيل األجرة في اإلجارة الموصوفة في الذمة: الثالثالفرع 
 : تمهيد 

ومقيدا يف مواضع أخرى، مبهما هذه املسالة من دقائق الفقه جاء فيها كالم أهل العلم مطلقا يف مواضع 
يف سياق معني ومفصل يف سياق آخر، وال ينبغي يف تقدير اجلزم برأي يف مذهب من املذاهب إال بعد مجع 
األقوال ومحل مطلقها على مقيدها، وإرجاع املبهم منها إىل املفصل عمال بأصول االجتهاد يف استنباط 

 .األحكام

املسألة حتتاج يف بعض األحيان إىل أننا كما خنرج الفروع عن األصول أوردت التقدمي السابق ألبادر بأن 
 .فإنه لزام علينا إرجاع الفروع إىل األصول وإزالة التعرض بينهما إن وجد وإال حكمنا باألصل ورددنا الفرع

يف  يف حكم تأجيل األجرة يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة، وميكن ملتتبعها أن حيصرهاوقد اختلف الفقهاء 
 :أربعة أقوال كما يلي

سلم أو بلفظ الووجوب تسليمها يف جملس العقد ، انعقدت اإلجارة بلفظ  ،عدم تأجيل األجرة: أوال
 نفعة أم ال  املجارة، شرع يف استيفاء اإل

َجارَُة الإَوارَِدُة َعلَ أ: )قال اإلمام النووي. هذا الرأي جزم به الشافعية يف الصحيح من أقواهلم (1) ى مَّا اإلإِ
َواَلُة هِبَا َواَل َعَليـإهَ  َها، َواَل احلَإ ِتبإَداُل َعنـإ رَِة، َواَل ااِلسإ ُجإ بـإرَاُء، َبلإ الذِّمَِّة، َفاَل جَيُوُز ِفيَها تَأإِجيُل األإ ا، َواَل اإلإِ

ِلِس َكَرأإِس َماِل السََّلِم، أِلَنَُّه َسَلٌم يف الإَمَناِفعِ  ِليُم يف الإَمجإ : األنصاريالشيخ زكريا وأضاف . 1(جيَُِب التَّسإ
َخٍة ) ُد َويف ُنسإ َجاَرُة " َكاَنتإ " َوَلوإ َكاَن الإَعقإ ِظ السََّلمِ )َأيإ اإلإِ َجارَِة َكَأنإ قَاَل ( ِبَغريإِ َلفإ ِظ اإلإِ َكَأنإ َكاَن بَِلفإ

ِمَليِن إىَل َموإِضِع َكَذا  َتأإَجرإت ِمنإك َدابَّة  ِصَفتـَُها َكَذا لَِتحإ  .2(أِلَنَُّه َسَلٌم يف الإَمعإىَن َكَما َمرَّ اسإ
ِظ : )قال املرداوي: وهو أحد القولني عند احلنابلة (2) َجارَِة " َوِإنإ َكاَن بَِلفإ َجاَز التـََّفُرُق قـَبإَل الإَقبإِض، " اإلإِ

 ِ َهنيإ  .3(انـإتَـَهى. َوَهلإ جَيُوُز تَأإِخريُُه  حَيإَتِمُل َوجإ

 .وهو رأي احلنفية. أو تأجيال أو تنجيما حبسب الشرط حتدد األجرة تعجيال: ثانيا

  فبينما  .يف الذمة ةاملوصوفاإلجارة اختلفت أنظار الباحثني يف تقرير مذهب احلنفية يف تأجيل األجرة يف
جوب ل بو و إىل أن املذهب يقآخرون ذهب ، 1أكد البعض على انه مل يقف على قول للحنفية يف املسألة

                                                           
 . 116، ص1، جروضة الطالبين  1
ابن حجر اهليثمي، أمحد بن : مثل. والقول معروف رردته معظم مصنفات الشافعية.  221، ص2، جأسنى المطالب  2

؛  121، ص6، ج[م 1913 -هـ  1311املكتبة التجارية الكربى، : مصر]، تحفة المحتاج في شرح المنهاجحممد، 
، جواهر العقود املنهاجي، .  69، ص3، جلحاشيتان؛ قليزيب وعمرية، ا 223، ص3، جمغني المحتاجالشربيين ، 

 . 229، ص1ج
 .يتوسيأ. قوال واحدا بعدم اجلواز أما إن كان بلفظ السلم فقد روى فيه.   11، ص6، جإلنصافا  3
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بينما رأى البعض اآلخر أن مثة تفصيل  .2أم عمال ناملوصوف يف الذمة عينا كاجوب تعجيل األجرة يف بو 
 . 3حبسب صيغة العقد والشرط املقرتن باألجرة تأجيال أو تعجيالاحلنفي ذهب يف امل

 :تحرير قول الحنفية في تأجيل األجرة في اإلجارة الموصوفة في الذمة
أن عندهم لكن األصل إمجاال، القول بأن فقهاء احلنفية يقولون جبواز اإلجارة املوصوفة يف الذمة مت ترجيح 

 واليست من األموال، وكذلك اعترب ألهنا  ؛ما يثبت من املال يف الذمة هو الدين، وأن املنافع ال تثبت يف الذمة
،  إَّنا هي أعراض حتدث شيئا فشيئاو املنفعة ليست ذات قيمة يف نفسها وليست شيئا ماديا حياز ويدخر، أن 

 :يف اخلالف بينهم وبني مجهور الفقهاء وأمهها اأثره هلذا األصل والقواعد املتفرعة عنهقد كان و 

  أن املنافع ليست ذات قيمة يف نفسها وإَّنا ورد تقوميها يف الشرع بعقد اإلجارة على خالف القياس
حيث أكدوا على أن املنافع وإن ملَإ َتُكنإ َماال  َفِهَي وقد سبق أقوال فقهاء احلنفية يف ذلك . للحاجة

َها اَل غري َعإَيان يف حق َجَواز العقد َعَليـإ ِد، وأهنا مبَنإزَِلة األإ َتِصرُي َماال   ؛ ألهناُمتَـَقوَِّمٌة؛ َوأِلَنَـَّها مُتإَلُك بِالإَعقإ
َعإَيان الإَقائَِمة) :قاعدة فقالوا لذلك وقعد احلنفية  .4بالعقد  ،اأَلصإل ِعنإد الشَّاِفِعي َأن الإَمَناِفع مبَنإزَِلة األإ

َها اَل غري َعإَيان يف حق َجَواز العقد َعَليـإ  .5(َوِعنإدنَا مبَنإزَِلة األإ
  تبعا لذلك بني اجلمهور واحلنفية يف تكييف أصل املنافع كما سبق، و اجلوهرية وبناء على الفروق

أحكام اإلجارة معينة كانت أو موصوفة يف الذمة ، فقد نشأت  األحناف أسس عليها القواعد اليت
. مجلة من األحكام والقضايا التطبيقية اليت افرتق فيها املذهب احلنفي عن اجلمهور وخاصة الشافعية

 .ومن تلك األحكام ما يتعلق باألجرة 

                                                                                                                                                                                
أحكام إصدار وتداول صكوك اإلجارة الموصوفة في الذمة وصكوك اإلجارة مع الوعد يوسف الشبيلي، .د: انظر  1

عبد الرمحن . د.  9، حبث مقدم للدورة العشرين جملمع الفقه اإلسالمي الدويل، صبالتمليك على من اشتريت منه
 .  191، ص إجارة الموصوف في الذمةالسعدي يف رسالته حول 

صكوك منافع األعيان الموصوفة في الذمة وصكوك منافع األعيان المؤجرة لمن باعها تأجيرا حامد مرية، .د: انظر   2
سامي السويلم فبعد أن قسم .د.   1، حبث مقدم للدورة العشرين جملمع الفقه اإلسالمي الدويل، منتهيا بالتمليك

خلالف حول تعني النقود من عدمها، أكد على أنه بعد تلك تقسيمات نفيسة للموصوف عينا أو منفعة ، وربط ذلك با
املناقشة فإن الصيغة الشائعة إلجارة املوصوف يف الذمة تندرج ضمن النوع اليت ال إشكال يف وجوب تعجيل األجرة فيها 

وتقومي،  عرض: ، حبث مقدم لندوة الصكوك اإلسالمية منتجات صكوك اإلجارة: انظر. إال إذا تعني الثمن عند التعاقد
مبعىن أنه إذا تعني الثمن يف اجمللس فلم يعد دينا وال .  23م، ص 2212/ه1231جامعة امللك عبد العزيز جبدة، 

 .يسمى يف هذه احلالة مؤجال وإن مل يقبض يف اجمللس، ألن التعيني خيالف الدين كما نص على ذلك الفقهاء
 . 112، صالذمةإجارة الموصوف في عبد الرمحن السعدي، .د: انظر   3
؛ الكاساين، بدائع الصنائع يف   361، ص 2و  ج  1، ص16، جالمبسوطالسرخسي، : انظر مراجع احلنفية السابقة  4

رئيس جلنة )؛ نظام الدين  122، ص1، جالمحيط البرهاني؛ ابن مازة البخاري،  223، ص2ترتيب الشرائع، ج
 . 261، ص2، الفتاوى اهلندية، ج(العلماء

 . 26، ص1، جقواعد الفقهي الربكيت، اجملدد  5
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   على جواز أن تكون األجرة دينا يف الذمة؛ ألن املنفعة عندهم تقوم مقام احلنفي املذهب  وقد نص حمققو
أِلَنَّ الإَمَناِفَع : )قال البابريت يف العناية. العني فال تدخل يف بيع الدين بالدين املنهي عنه واملتفق على حترميه

َجارَُة ِبَديإٍن؛ َأيإ بِأُ  َعإَياِن َوهِلََذا َجاَزتإ اإلإِ ِر، َوَلوإ ملَإ َتُكنإ الإَمَناِفُع مبَنإزَِلِة مبَنإزَِلِة األإ رٍَة ِهَي َديإٌن َعَلى الإُمَؤجِّ جإ
َعإَياِن َلَكاَن َذِلَك َديـإن ا ِبَديإنٍ  َعإَياِن : )ابن اهلمام بقولهالكمال  ه،  وهو ما أكد1(األإ إنَّ الإَمَناِفَع مبَنإزَِلِة األإ

رَِة دَ  َجارَُة بُِأجإ  .2(يإٍن َواَل َيِصرُي َديـإن ا ِبَديإنٍ َحىتَّ َجاَزتإ اإلإِ

وفقهاء احلنفية يقررون بأن املنفعة واألجرة يثبتان بالعقد ؛ ألن اإلجارة عقد معاوضة فيقتضي ثبوت امللك 
َوأَمَّا : )قال يف البدائع. ، أو مبقتضى العرفيف العوضني ، وأما وقت الثبوت فبحسب الشرط ، أو بالتعجيل 

رَِة، َوِإمَّا َأنإ ُشرَِط ِفيِه تـَعإِجيلُ َوقإُت ثـُُبوتِِه فَ  ُجإ ُد اَل خَيإُلو إمَّا إنإ َكاَن ُعِقَد ُمطإَلق ا َعنإ َشرإِط تـَعإِجيِل األإ رَِة الإَعقإ ُجإ  األإ
ِ يف َوقإٍت َواِحٍد، فـََيثإُبُت ،  أَوإ تَأإِجيُلَها ُم يـَثإُبُت يف الإِعَوَضنيإ كإ رَِة فَِإنإ ُعِقَد ُمطإَلق ا؛ فَاحلُإ ُجإ الإِملإُك لِلإُمَؤاِجِر يف األإ

َحابَِنا َفَعِة، َوَهَذا قـَوإُل َأصإ َتأإِجِر يف الإَمنـإ َويف َشرإِح : )، وأعاد الكاساين بيان ذلك بقوله(َوقإَت ثـُُبوِت الإِملإِك لِلإُمسإ
رَُة اَل ََتإُلو إمَّا َأنإ َتُكوَن ُمَعجََّلة  ، أَوإ مُ : الطََّحاِويِّ  ُجإ َهااألإ ُكوت ا َعنـإ فَِإنإ َكاَنتإ .  َؤجََّلة  ، أَوإ ُمَنجََّمة ، أَوإ َمسإ

َلة  فَِإنَّ َلُه َأنإ يـََتَملََّكَها َوَلُه َأنإ يُطَاِلَب هِبَا  ََجلِ  ، َوِإنإ َكاَنتإ ُمَؤجََّلة   ُمَعجَّ ،  ، فـََليإَس َلُه َأنإ يُطَاِلَب إالَّ بـَعإَد األإ
َم بـََياُن َذِلكَ  َوِإنإ َكاَنتإ ُمَنجََّمة   َها تـََقدَّ ُكوت ا َعنـإ ويعرب بعض .  3( فـََلُه َأنإ يُطَاِلَب ِعنإَد ُكلِّ ََنإٍم ، َوِإنإ َكاَنتإ َمسإ

قَاَل تَاُج الشَّرِيَعِة َأيإ  ) . داءاأللكن املقصود وجوب  ، بالعقد جتبة جتاوزا بأن األجرة ال ــــــهاء احلنفيقف
ََداِء أَمَّا ِة الإُمرَاُد نـَفإُس الإُوُجوِب اَل ــــــــ، َوقَاَل َصاِحُب الإَكَفالَ  نـَفإُس الإُوُجوِب فـََيثإُبُت بِنَـفإِس الإَعقإدِ  ُوُجوُب األإ

ََداِء   .4(ُوُجوُب األإ

فيتلخص رأي احلنفية يف أن األصل جواز تأجيل األجرة يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة؛ ألن النفعة تقوم 
بذلك احملذور الشرعي وهو الدين بالدين، ولكن ان اشرتط تعجيلها أو تأجيلها فيلتزم  مقام العني فينتفي

 .بالشرط، أما سكت فتقرتن حبصول املنفعة أو متكني املستأجر منها

البيع فيجوز التفرقة بني إذا انعقدت اإلجارة بلفظ السلم فيجب تعجيل األجرة، وبني انعقادها بلفظ : ثالثا
 .تأجيلها

بلفظ السلم أو لفظ اإلجارة ليس املوصوفة يف الذمة لتفرقة بني انعقاد اإلجارة العقد اليت تراعي اصيغة  .1
 .بلفظ البيع أو السلم هإذا مت عقدالبيع املوصوف يف الذمة كذلك خاصا باإلجارة، وإَّنا جرى يف 

                                                           
 . 113، ص9، ج[دار الفكر: بريوت]، العناية شرح الهداية للمرغينانيالبابريت، حممد بن حممد أكمل الدين،   1
، البناية شرح الهداية للمرغينانيالعيين، أبو حممد حممود بن أمحد ، : وانظر كذلك.  113، ص9، ج فتح القدير  2

 . 322، ص12، ج[م 2222 -هـ  1222لكتب العلمية، دار ا: بريوت]، 1ط
 . 221، ص2، جبدائع الصنائعالكاساين،    3
 . 12، ص6، ج، الحاشيةابن عابدين: وانظر. املرجع السابق   4
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وجه هو فة وصاحبيه ، و ذهب إىل جواز انعقاد السلم بلفظ البيع كل من املالكية ، واحلنـابلة ، وأيب حني .2
إن السلم ال : وخالفهم يف ذلك زفر من احلنفية، وهو الوجه الصحيح عند الشافعية فقالوا. عند الشافعيـة

 . 1ينعقد بلفظ البيع
بلفظ انعقد يفرق بعض فقهاء احلنابلة والشافعية بني أن ينعقد السلم بلفظ السلم أو بلفظ البيع، فإذا  .3

يمكن أن يكون الثمن معجال أو ف، أما إذا كان بلفظ البيع املال يف اجمللسب تسليم رأس السلم وج
 .مؤجال

من : ويف لفظ البيع وجهان .وينعقد بلفظ السلف والسلم) :الشريازيفيقول : أما ِبصوص الشافعية -
العوض  فإذا عقد بلفظ البيع كان بيعا  وال يشرتط فيه قبض، ال ينعقد السلم بلفظ البيع : أصحابنا من قال

ومنهم من قال ينعقد ألنه نوع بيع يقتضي القبض يف  ،ألن السلم غري البيع فال ينعقد بلفظه ؛يف اجمللس
ن صورة السلم ميكن أل ظي؛هذا اخلالف لف): النوويأضاف اإلمام .  2(اجمللس فانعقد بلفظ البيع كالصرف

 يالسلم عليه، وال يؤثر اخلالف اللفظ أن تكون نوعا من أنواع البيوع مستثىن منها بإطالق لفظ السلف أو
أي بيوع األعيان يف الذمم املشتمل على ذكر الصفات ، لكن إن ُعقد ( وبيوع الصفات ])  .3(يف جوهره

بلفظ البيع صح تأجيل كل من املبيع والثمن ، أو بلفظ السلم صح تأجيل املثمن فقط، وهو السلم فيه دون 
 . 4[رأس املال

وبيع موصوف غري معنّي يصّح يف : )فصاحب الفروع يقول ،َند مثله عند احلنابلة ةما نقل عن الشافعي -
يصح إن كان : ال، وحكاه شيخنا عن أمحد كالسلم احلال، والثالث: أحد الوجهني اعتبارا  بلفظه ، والثاين

ال يعترب  ويعترب قبضه أو مثنه يف اجمللس يف وجه، ويف آخر ال، فظاهره. ملكه، فعلى األول حكمه كالسلم
فالوجه الذي خالف  .5(تعيني مثنه ، وظاهر املستوعب وغريه يعترب، وهو أوىل ليخرج عن بيع دين بدين

ظاهر املستوعب عند احلنابلة عدم تعيني الثمن وقبضه ، وهو كما صرّح ابن مفلح يؤدي إىل الدين بالدين 
فعلى األول ، : قوله: )ات السـابقة، قالويف تصحيح الفروع بعد نقله للرواي .وإن كان خالف الرأي الظاهر

هو الصحيح، قدمه يف :  الوجه األول .ال: حكمه كالسلم ويعترب قبضه، أو مثنه يف اجمللس يف وجه، ويف آخر
                                                           

النووي، . 212، ص 2، ج شرح منتهى اإلرادات؛ البهويت،   131، ص22، جمواهب الجليلاحلطاب، : انظر  1
 .221، ص 1، جبدائع الضائعالكاساين،  ؛ 121، ص13، ج المجموع

 . 212، ص2، ج المهذب   2
 . 121، ص13، جلمجموعا  3
، حاشية الشرقاوي على تحفة الطالب بشرح تنقيح اللباب ألبي زكريا األنصاريالشرقاوي، عبداهلل بن حجازي،    4

انظر على سبيل . صنفات الشافعيةومثل هذه العبارات متكررة يف عدد من م.  162، ص 2، ج[دار الفكر: القاهرة]
: ، ص[عامل الكتب: بريوت]، التنبيه في الفقه الشافعيالشريازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ، : املثال

 . 116، ص  1، جروضة الطالبينالنووي، .  332، ص 1، جالبيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراين، .  126
عامل الكتب، : بريوت]، 3عبد الستار فراج، ط: ، مراجعهكتاب الفروعبد اهلل حممد، ابن مفلح، مشس الدين أيب ع  5

 .23، ص 2، ج(1961 -ه 1311
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اختاره القاضي وهو ظاهر ما :  الوجه الثاين و  .املغين، والشرح، والرعاية الكربى وغريهم، وجزم به يف الوجيز
ما لفظه لفظ البيع ومعناه معىن السلم كقوله اشرتيت منك ثوبا  من : الوجه الثالثو  .جزم به يف املستوعب

صفته كذا وكذا هبذه الدراهم، وال يكون موجودا  وال معينا ، فهذا سلم، وجيوز التفرق فيه قبل القبض، اعتبارا  
 .1(باللفظ دون املعىن

استعمال لفظي البيع أو السلم فقط من خالل اخلالف املذكور أعاله قد يكون لفظيا إذا مت النظر إليه  .2
وتغيري األحكام وفق ذلك ، دون النظر بعمق ألصول هذا اخلالف، وهو ما أشار إليه اإلمام النووي 

أن َتتلف األحكام جملرد وهي املنهجية اليت انتقدها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف سابقا بأنه خالف لفظي، 
ِتاَلِف الإِعَباَراِت، َكَما يـَرَاُه : )االختالف يف األلفاظ ، فقال َكاِم الإُعُقوِد بِاخإ ِتاَلَف َأحإ ِإنَّ َأمحإََد اَل يـََرى اخإ

ِظ الإمُ  َجارَِة َومَيإنَـُعونـََها بَِلفإ ِظ اإلإِ َن زَاَرَعِة، وََكَذِلَك جُيَوُِّزو طَائَِفٌة ِمنإ َأصإَحابِِه الَِّذيَن جُيَوُِّزوَن َهِذِه الإُمَعاَمَلَة بَِلفإ
ا  ِظ السََّلِم؛ أِلَنَُّه َيِصرُي َسَلم  ِظ الإبَـيإِع، َومَيإنَـُعونَُه بَِلفإ ع ا َحاَلال  بَِلفإ اخلالف هذا و  .2(َحااًل بـَيإَع َما يف الذِّمَِّة بـَيـإ

 .ويأيت ذكرهله ما يربره 
 إجارة املنافع أكده الشافعية واحلنابلة يفالسلم املوصوف يف الذمة كالذي جرى يف البيع  اخلالف السابق .1

املوصوفة يف الذمة إذا انعقدت بلفظ السلم أو بلفظ اإلجارة، حيث قرروا وجوب تعجيل األجرة إذا  
 .كانت اإلجارة بلفظ السلم، وجواز التأجيل إذا كانت بلفظ اإلجارة

 عقد  وان كانت االجارة على عمل يف الذمة جاز بلفظ السلم، فإن: )فقد جاء يف التنبيه:  أما الشافعية
. 3(بلفظ السلم اعترب فيه قبض األجرة يف اجمللس، وان عقد بلفظ االجارة فقد قيل يعترب وقيل ال يعترب

فإن كان العقد على منفعة يف الذمة مل جيز بأجرة مؤجلة ألن إجارة ما يف الذمة كالسلم : )وقال الشريازي
عوض يف اجمللس كما ال جيوز يف وال جيوز السلم بثمن مؤجل فكذلك اإلجارة وال جيوز حىت يقبض ال

السلم ومن أصحابنا من قال إن كان العقد بلفظ السلم وجب قبض العوض يف اجمللس ألنه سلم وإن  
سم ومعناه معىن السلم الكان بلفظ اإلجارة مل جيب ألنه إجارة واألول أظهر ألن احلكم يتبع املعىن ال ا

 -أن النيب »: أن تكون األجرة هاهنا مؤجلة؛ لـوال جيوز : )وقال يف البيان. 4(فكان حكمه كحكمه

                                                           
ومثة . 22، 23، ص 2، مطبوع هبامش الفروع البن مفلح، جتصحيح الفروعاملردادي، أبو احلسن علي بن سليمان،   1

المبدع ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد، : وانظر مثال . نصوص متعددة للحنابلة يف سياق ما ذكر
 .21، ص 2، ج[املكتب اإلسالمي: بريوت]، في شرح المقنع

 -هـ 1221دار الكتب العلمية، : بريوت]، 1، ط الكبرىالفتاوى ؛  121، 29، جمجموع الفتاوىابن تيمية،   2
، [دار ابن اجلوزية: السعودية]، 1أمحد بن حممد اخلليل، ط: ، حتقيقالقواعد النورانية الفقهية.  12، ص2، ج[م1911

 . 211، ص1ج
 . 126، ص التنبيهالشريازي،   3
 .  212، ص2، جالمهذب  4
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هو بيع النسيئة بالنسيئة، ( : الكالئ بالكالئ)و . 1« هنى عن الكالئ بالكالئ -َصلَّى اللَُّه َعَليإِه َوَسلََّم 
وهل يشرتط هاهنا . وألن هذه اإلجارة يف معىن املسلم فيه، ورأس مال السلم ال يصح أن يكون مؤجال  

اشرتط قبض األجرة .. فإن عقد اإلجارة بلفظ السلم :اجمللس قبل أن يتفرقا  ينظر فيه قبض األجرة يف
ال يشرتط قبضه يف : أحدمها :ففيه وجهان.. وإن عقد بلفظ اإلجارة .قبل أن يتفرقا، كما قلنا يف السلم
أيب إسحاق  يشرتط قبضه قبل التفرق، وهو اختيار الشيخ: والثاين .اجمللس قبل التفرق اعتبار ا باللفظ

اعتبار ا باملعىن، ومثل هذين الوجهني الوجهان يف قبض رأس مال السلم يف اجمللس إذا عقد السلم بلفظ 
 .2(البيع، وقد مضى ذكرمها

 إجارة على موصوف بذمة بلفظ  -العني–إن ُأجرت : )فقد جاء يف شرح املنتهى ما نصه :أما احلنابلة
ؤجر، اعترب قبض  سلم ، كأسلمتك

ُ
هذا الدينار يف منفعة عبد صفته كذا وكذا لبناء حائط مثال، وقبل امل

أجرة مبجلس عقد ، لئال يصري دينا بدين ، واعترب تأجيل نفع إىل أجل معلوم كالسلم ، فدل على أن 
القاري  وقد أكد. 3(السلم يكون يف املنافع كاألعيان ، فإن مل تكن بلفظ سلم وال سلف، مل يعترب ذلك

 .4(139)ذلك يف جملة األحكام الشرعية املادة 

                                                           
 اهلل صلى اهلل رسول هنى " :قال عنهما اهلل رضي عمر ابن عن واآلثار، السنن أصحاب من وغريمها والبيقهي ، الدارقطين أخرج  1

 ورواه ضعيف، بإسناد والبزار إسحاق رواه) :الصنعاين قال .بالدين الدين وهو :نافع قال "بالكالئ الكالئ بيع عن وسلم عليه
 عنه، عندي الرواية حتل ال :أمحد قال .ضعيف وهو الرَّبذي يدةعب بن موسى إسناده ويف .تفسري دون من والدارقطين احلاكم

 من البيهقي وتعجب مسلم، شرط على فصححه عقبة بن موسى :فقال احلاكم، وصحَّفه .لغريه احلديث هذا أعرف وال
 ،مرامال بلوغ شرح السالم سبل إمساعيل، بن حممد الصنعاين، (.يصح حديث هذا يف ليس امحد قال .احلاكم على تصحيفه

 عن يرو مل بالدين الدين بيع عن النهي لفظ) :اإلسالم شيخ وقال . 21ص ،3ج ،[الباز امحد عباس مكتبة :املكرمة مكة]
 مل :أمحد قال .بالكالئ الكالئ عن هنى أنه منقطع حديث يف وإَّنا ، ضعيف وال صحيح بإسناد ، وسلم عليه اهلل صلى النيب

 كتب عليه تدل كما بنّي  سنده ضعف واحلديث . 231ص ،[املعرفة دار :تبريو ] ،العقد نظرية (.حديث فيه يصح
 في الحبير التلخيص علي، بن أمحد الدين شهاب الفضل العسقالين،أبو حجر ابن :املثال سبيل على :انظر . التخريج
 الزيلعي،  ؛ . 26 ص ،3ج ،[1962/هـ1312 :املنورة املدينة] اليماين، اهلل عبد :تعليق ،الكبير الرافعي أحاديث تخريج

 ص ،2ج ،[العلمي اجمللس :كراتشي] ،2ط ،الهداية ألحاديث الراية نصب يوسف، بن اهلل عبد حممد أبو الدين مجال
 املذاهب، كل يف به العمل جرى وقد .116 ص ،1ج ،[القلم دار :بريوت] ،األوطار نيل علي، بن حممد الشوكاين،  ؛39

 تلقته وقد ال كيف سنده، ضعف رغم احلديث هبذا االحتجاج يرفع ما هذا ولعل .معناه اعتبار على مجيعا   كلمتهم وأطبقت
 طلب عن يغين احلديث هلذا األمة تلقي أن ذكر حيث عرفة، ابن عن نقال   املواق ذلك إىل أشار وقد به، والعمل بالقبول األمة

 اجلليل مواهب هبامش مطبوع ،خليل لمختصر يلواإلكل التاج يوسف، بن حممد اهلل عبد أبو املواق، :انظر .فيه اإلسناد
 . 361ص ،2ج ،[الفكر دار :بريوت] للحطاب،

 . 331، ص1، جالبيانالعمراين،    2
 . 162، ص3، جكشاف القناع: ؛ وانظر.  362، ص2، جشرح منتهى اإلراداتالبهويت،    3
عبد : ، دراسة وحتقيقأحمد بن حنبل الشيباني مجلة األحكام الشرعية على مذهب اإلمامالقاري، أمحد بن عبد اهلل،    4

 . 212، ص[1911/هـ1221مطبوعات هتامة، : جدة]، 1الوهاب أبو سليمان، حممد إبراهيم أمحد علي، ط
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  ذهب إىل هذه التفرقة عدد من أصحاب الفضيلة حيث أقروا جبواز تأجيل األجرة يف اإلجارة املوصوفة يف
الذمة إذا انعقدت اإلجارة بلفظ اإلجارة وليس السلم ، وهو ما رجحه املعيار الشرعي لإلجارة، واهليئة 

 .1اجحيالشرعية ملصرف الر 

  ورودها عند فقيه يف مذهب معني دون رد جملانتقد بعض الفضالء هذه املنهجية يف التفريق يف األحكام
يف نفس املسألة، وكذلك مجع أقوال املذهب ومقارنتها حىت يتسىن استنباط احلكم  همجع مجيع أقوال

وقد أكد فضيلة الشيخ الصديق . الصحيح من خالل فهم النصوص يف إطار قواعد املذهب الكلية 
التفريق الوارد يف النصوص الفقهية السابقة ينبغي أن يكون من خالل نصوص الشافعية  االضرير أن هذ

ليت متنع تأجيل البدلني ملا يؤدي إليه من بيع الدين بالدين ، وإن أقر بأن بعض العبارات مومهة األخرى ا
ميكن أن يفهم منها معىن تأجيل البدلني معا  ، وكذلك معىن تأجيل أحدمها وهو الذي رآه يتسق مع 

فريق بني السلم فعبارة الشرقاوي مثال اليت اعتمدها بعض الفضالء يف الت .2نصوص الشافعية يف كتبهم
بلفظ البيع أو بلفظ السلم ورتب عنها جواز تأجيل الثمن إذا كان بصيغة البيع ، تبني أن الشرقاوي قيد 

وذكر أن  ،(يشرتط تعيني أحد العوضني: )ففي تعليقه على عبارة املصنف قال .السابقة عبارته املطلقة
وعلق الشيخ الضرير على هذه العبارة . 3أجل أبدا  التعيني مبنزلة القبض، لصريورة املعىن حاالً، ال يدخله 

وهذا يتسق مع  .4(والصحيح أن الشرقاوي يقيد صحة هذا البيع بتعيني أحد البدلني يف اجمللس: )بقوله
على تلك األقوال أقوال الشافعية يف بيع املوصوف يف الذمة بلفظ البيع ال بلفظ السلم ، حيث أكدت 

لكن : )جاء يف أسىن املطالب . لس إذا انعقد بلفظ البيع وليس السلمعدم وجوب تسليم الثمن يف اجمل
، أما ِبصوص القبض ( جيب تعيني رأس املال يف اجمللس إذا كان يف الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين

                                                           
جيوز أن تقع اإلجارة على موصوف يف الذمة ) 3/1بند –لإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك  9نص املعيار الشرعي رقم   1

حيث يتفق على تسليم العني املوصوفة يف موعد ( اإلجارة املوصوفة يف الذمة ) ولو مل يكن مملوكا  للمؤجر وصفا  منضبطا ، 
سريان العقد، ويراعى يف ذلك إمكان متلك املؤجر هلا أو صنعها، وال يشرتط فيها تعجيل األجرة ما مل تكن بلفظ السلم 

، ورقة مقدمة إىل الندوة األوىل لتأصيل العمل املصريف، فةالبيع على الصأمحد علي عبد اهلل، : وانظر(. أو السلف
: جدة]، البيع على الصفة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة؛ العياشي فداد،  22ص[. 1996/هـ1216: اخلرطوم]

صكوك حامد املرية، : وانظر بقية اآلراء والقرارات يف .  21، ص [مطبوعات املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
 . 12، صمنافعال

ضمن أوراق الندوة األوىل لتأصيل )،  ِبطه على حبث البيع على الصفة، تعليق الشيخ الضرير، الصديق األمينانظر   2
 .3، ص(العمل املصريف ، اخلرطوم

 .11، ص 2، جحاشية الشرقاوي: انظر  3
 .2على حبث البيع على الصفة، ص  تعليق الشيخ الضرير: انظر  4
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، فالتعيني خيرج البيع من كونه دينا بدين فيجوز 1(ال القبض يف اجمللس، فال جيب)فقد صرّح بعدم وجوبه 
 . 2وهو ما نقلناه عن املذهب احلنبلي يف األقوال السابقة. رق قبل القبضالتف

  التفرقة السابقة ال يعول عليها يف تأجيل األجرة يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة ألن الفقهاء قيدوا جواز
تأجيل األجرة يف اإلجارة املوصوفة إذا انعقدت بلفظ اإلجارة بأن األجرة معينة يف اجمللس ، فإذا عينت مل 

مثة كان وإن  . هي عن بيع الدين بالدينتكن مؤجلة وهو ما يناسب أصول مذهيب الشافعية واحلنابلة يف الن
 .املقيد منهابعض األقوال اليت مل تشرتط التعيني لكن ينبغي محلها على 

 إىل أن اخلالف السابق ليس لفظيا كمـا يتـوهم الـبعض وإَّنـا يعـود إىل  3أشار فضيلة الدكتور سامي السويلم
ـــــدهم يف أن النقـــــود هـــــل تتعـــــني بـــــالتعيني أم ال   أصـــــل اخـــــتالف الفقهـــــاء  فالشـــــافعية واحلنابلـــــة تتعـــــني عن

خرجا من الذمـة، فـإذا تفرقـا قبـل القـبض مل يتفرقـا " هذا الدينا"، فإذا عني الثمن أو األجر  كقوله 4بالتعيني
أمــا احلنفيــة واملالكيــة فحيــث إن النقــود ال تتعــني بــالتعيني فــال فــرق عنــدهم بــني أن يكــون . عــن ديــن بــدين

 .يف الذمة على كل حال ، فلو تفرقا لكان تفرقا عن دين بدين فهي " بدينار أو هبذا الدينار"

  حمصـــلة هـــذا الـــرأي أن هـــذه التفرقـــة ال أثـــر هلـــا يف أصـــح األقـــوال ؛ فـــاألجرة يف اإلجـــارة املوصـــوفة يف الذمـــة
 .إما بقبضها يف اجمللس أو بتعيينها يف اجمللس وتأخري قبضها على اخلالف الوارد عند أهل العلممعجلة 

قول عند ، وهو املالكية مذهبألصل تعجيل األجرة إال إذا شرع املستأجر يف استيفاء املنفعة وهو ا: رابعا
 .احلنابلة

 فأمـا إذا كـان مضـمونا يف ذمتـه، فـال جيـوز إال بتعجيـل األجـر أو الشـروع : )فقـد قـال ابـن رشـد: أما املالكية
يف العمل؛ ألنه مىت تأخرا مجيعا كان الدين بالدين، فال جيوز إال تعجيل أحد الطـرفني أو تعجيلهمـا مجيعـا، 

                                                           
 .213، ص 2، جنهاية المحتاجالرملي، : ؛ وقريب منه عند 122، ص2، جأسنى المطالباري، األنص: انظر  1
 . 26، ص البيع على الصفةالعياشي، : انظر بشكل مفصل   2
 . 22، صمنتجات صكوك اإلجارة: انظر  3
مذهب الشافعية، والرواية املشهورة : ويقابله. النقود تتعني بالتعيني هو رأي احلنفية، واملالكية ، ورواية مرجوحة عند احلنابلة   4

، 3، ج[دار الكتاب اإلسالمي: بريوت]، كشف األسرارالبزدوي، عالء الدين عبد العزيز بن أمحد، : انظر. عند احلنابلة
؛ القرايف، أبو العباس  21، 12، جالمبسوط؛ السرخسي،  13، ص 1، جالقديرفتح ؛ الكمال بن اهلمام،  322ص

دار : بريوت]، 1حممد حجي، وسعيد أعراب، وحممد بو خبزة، ط: ، حتقيقالذخيرةشهاب الدين أمحد بن إدريس ، 
، (إمام احلرمني)اجلويين،   113، ص 3ن، جروضة الطالبيالنووي، .  129، ص1، ج[م 1992الغرب اإلسالمي، 

دار املنهاج، ]، 1عبد العظيم حممود الّديب، ط: ، حتقيقنهاية المطلب في دراية المذهبعبد امللك بن عبد اهلل، 
 261، ص3، جشرح الزركشي؛ الزركشي،  33، ص2، جالمغنيابن قدامة، .  96، ص 1، ج[م2221-هـ1221

 . 12، ص1، جاإلنصاف؛ املرداوي، 
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مــل، وإن مل يشــرع يف وأمــا إذا كــان متعينــا يف عينــه، فيجــوز تعجيــل األجــر وتــأخريه، علــى أن يشــرع يف الع
  .1(العمل إىل أجل مل جيز النقد إال عند الشروع يف العمل

 لُُه : فَائَِدةٌ : )فقد قال املرداوي: أما احلنابلة ُبوَطٍة : الضَّرإُب الثَّاين : قـَوإ َفَعٍة يف الذِّمَِّة َمضإ ٌد َعَلى َمنـإ َعقإ
ٍ َهَذا َصِحيٌح ِباَل نِزَاعٍ ِبِصَفاٍت َكالسََّلِم، َكِخَياَطِة ثـَوإٍب، َوبَِناِء دَ  ِضٍع ُمَعنيَّ َويـَلإَزُمُه الُشُروُع . اٍر، َومَحإٍل إىَل َموإ

 .2(ِفيِه َعِقَب الإَعقإدِ 

 :الترجيح
منع العقود املبنية أن الشرع : القرايففقد ذكر مدار العقود على منع الدين بالدين أو عمارة الذمتني،  : أوال

الدَّين بالدَّين أو تعمري الذمتني، ألن املعاملة إذا اشتملت على شغل على بيع الكالئ بالكالئ أي 
الذمتني توجهت املطالبة من اجلهتني فكان ذلك سبب ا لكثرة اخلصومات والعداوات فمنع الشرع ما 

أمهات مسائله اليت ترجع إليها فروعه، كمسألة : ومراده بأصول الفقه: )وقال الزروق.  3(يفضي لذلك
 .4(ل، وبيع الدين بالدينبيوع اآلجا

رغم النقاش الذي دار بني الفقهاء يف تعجيل وتأجيل األجرة يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة ، لكن مرد  : ثانيا
 .اخلالف أساسا كان يف مدى حتقق الدين بالدين يف املسائل املختلف فيها

  ّاملوصوفة يف الذمة سلم يف املنافع،  موا هذا األصل فقالوا بوجوب التعجيل ألن اإلجارةفالشافعية حك
بوجوب : بني انعقاد اإلجارة املوصوفة بلفظ اإلجارة أو السلم ، قالالشافعية واحلنابلة  وحىت من فرق من

التعجيل إذا كان بصيغة السلم، ووجوب تعيني الثمن يف اجمللس إذا كان بلفظ اإلجارة حىت ال يؤول األمر 
 .اىل الدين بالدين

   نفعة عندهم تقوم فية فرغم أن األصل جواز تأجيل األجرة يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة؛ ألن املأما احلن
لكن يؤكدون على أن املنافع ليست مبرتبة . مقام العني فينتفي بذلك احملذور الشرعي وهو الدين بالدين

                                                           
عليش، .  311، 6، جالتاج واإلكليلاملواق، : وانظر مثله يف.  212، ص1، جيلالبيان والتحص، (اجلد)ابن رشد    1

 . 3، ص2، جحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدرديرالدسوقي، .  221، ص 1، جمنح الجليل
، 2، جكشاف القناعالبهويت، .  321، ص2، ج إلقناعاحلجاوي، ا: وانظر  مثل ذلك يف.  22، ص6، جاإلنصاف  2 

 . 11ص
  221، ص1، جالذخيرة   3
دار : بريوت]، 1، طشرح زروق على متن الرسالة البن أبي زيد القيروانيالزروق، أمحد بن حممد الربنسي الفاسي،   4

 . 13، ص1، ج[م2226 -ه1221الكتب العلمية، 
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فهي عندهم ، 1طاألعيان، وليس هلا مجيع أحكامها وإَّنا تأخذ حكمها يف حق جواز العقد عليها فق
 2ليست أمواال متقومة بذاهتا وال تأخذ حكم املالية إال بالعقد

  واملالكية واحلنابلة يرون وجوب تعجيل األجرة يف اإلجارة يف الذمة منعا للدين بالدين، إال يف إجارة العمل
 .بالكاىلء  يف الذمة فيقولون جبواز التأجيل بشرط الشروع يف املنفعة ألنه خيرج اإلجارة عن الكاىلء

  ونظرا ألن مسألة تأجيل األجرة يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة مردها كما أسلفنا إىل النهي عند الدين
، فال جيوز تأجيل  3.بالدين، ورغم ان احلديث فيه مقال كما سبق إال أن ذلك حمل إمجاع عند أهل العلم

 .األجرة إال تعينت املنفعة أو الشروع فيها

  

                                                           
 .  161ص ،2، ج[م2223-ه1222مؤسسة الرسالة، : بريوت]، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، أمحد، : انظر  1
 . 23، ص23، جالمبسوطالسرخسي،  2
 :حكاه وممن واحد، غري بالدين الدين بيع منع على العلماء إمجاع نقل 3
 ؛ . 126ص ،6ج ،المغني قدامة، ابن :انظر .وغريهم والشوكاين، تيمية، وابن املغين، صاحب عنه نقله كما أحمد اإلمام  .1

 .116 ص ،1ج ،األوطار نيل الشوكاين، ؛ . 221 ص ،العقد نظرية تيمية، ابن
 ،اإلجماع إبراهيم، بن حممد بكر أبو املنذر، ابن (.جيوز ال بالدين الدين بيع أن على وأمجعوا) :قال ، المنذر ابن اإلمام .2

 .13 ص ،[العلمية الكتب دار :بريوت]
  (.بالدين الدين ألنه الذمة، يف وال العني يف ال بإمجاع جيوز فال الطرفني من النسيئة فأما) :قال (احلفيد) رشد بن الوليد أبو   .3

 .121ص ،2ج ،المجتهد بداية 
 باإلمجاع ذلك جيوز وال بدين، دين بيع أنه ولنا ) :قال أمحد واإلمام املنذر، ابن عن اإلمجاع حكى أن بعد املقدسي قدامة ابن .2

 .126 ص ،6ج ،المغني (.
 ص ،العقد نظرية  (.باإلمجاع جيوز ال الذي فهذا) :قال بالدين للدين لتمثيلا معرض يف تيمية ابن اإلسالم شيخ .1

231. 
   .121،ص12ج   :انظر .جيوز ال بالدين الدين أن على العلم أهل أمجع :قال اجملموع تكملة يف السبكي .6
 ،األوطار نيل .إمجاع وهو بالدين الدين بيع جواز عدم على دليل وفيه بالكالئ، الكالئ حديث على تعقيبا   قال :الشوكاين .1

 الكتب دار :بريوت] ،1ط زايد، إبراهيم حممد :حتقيق ،األزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل .111 ص ،1ج
 . 12ص ،3ج ،[1911/هـ1221 العلمية،

 ،2ج ،ديةالن الروضة   (.بالقبول متلقى صار ألنه عضده من ذلك فشد احلديث معىن على اإلمجاع ُروي) :قال :القنوجي    .1
 . 126 ص

 



18 
 

 الثانيالمبحث 
 حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد

 

 :تعريف صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة: أوال

 :ميكن أن تشمل صكوك اإلجار املوصوفة يف الذمة على

وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها : 1وقد عرفت باهنا:صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة  (1)
وتصبح منفعة العني . إجارة أعيان موصوفة يف الذمة واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها بغرض

 .املوصوفة يف الذمة مملوكة حلملة الصكوك
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها : 2وقد عرفت بأهنا :صكوك ملكية اخلدمات املوصوفة يف الذمة (2)

كمنفعة التعليم من جامعة يتم حتديد مواصفاهتا )ة بغرض تقدمي اخلدمة من مصدر موصوف يف الذم
واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح تلك اخلدمات مملوكة حلملة ( دون تسميتها

 .الصكوك

وتتحدد العالقة بني طريف اإلصدار وفق العقد الشرعي للمعاملة، وهي يف هذه احلالة عقد اإلجارة 
 .لقول مبشروعيتها عند عامة الفقهاء مبختلف مذاهبهماليت سبق ااملوصوفة يف الذمة 

فصكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة، املصدر لتلك الصكوك بائع ملنفعة العني املوصوفة يف 
الذمة، واملكتتبون فيها مشرتون هلا، وحصيلة االكتتاب هي مثن تلك املنفعة، وميلك محلة الصكوك تلك املنافع 

 .3غنمها وغرمهاعلى الشيوع ب

والبحث يف تداول صكوك املنافع املوصوفة يف الذمة سيشمل ملكية منافع األعيان ، وملكية اخلدمات 
 .املوصوفة يف الذمة

 تداول صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة: ثانيا

غري بني أن تكون العني املوصوفة ( أعيان وخدمات)يفرق يف تداول صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة 
يف ذلك شرع  ،ن املستأجر من االنتفاع هباموجودة أو معدومة مل يتم تعيينها بعد، وبني أن تكون متعينة ومكّ 

 .أو مل يشرع

  
                                                           

  3/3/2 –، صكوك االستثمار 11رقم  المعيار الشرعي: انظر 1
 . 3/2/2بند  –املرجع السابق   2
 1/1/1/2بند  –املرجع السابق  3
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 :قبضبعد الالموصوفة و  تعيين العينتداول صكوك اإلجارة في حال  -1
 ل اتفاق ألنه تداول لصكوك فإذا تعينت العني وقبضها املستأجر فإن تداول الصكوك يف هذه احلالة حم

 . لإلجارةموجودة، ويشرتط يف ذلك توافر الشروط الشرعية معينة ملكية أعيان 
 :تداول صكوك اإلجارة في حال تعيين العين الموصوفة وقبل القبض -2

إذا تعينت العني ومل ميّكن املستأجر منها ومل يقبضها، فتداول صكوك اإلجارة يف هذه احلالة حيكمه 
 .لفقهي يف إجارة العني قبل قبضها اخلالف ا

  :حكم إجارة العين قبل قبضها 
 :اتوقد اجته الفقهاء يف ذلك اجتاه

، 1بال خالف كما نص عليه ابن اهلمام احلنفيةوهو القول املعتمد عند  جتوزأن اإلجارة ال : األول
 .3وجه عند الشافعية، و 2الراجح عند احلنابلةو 

َوَمنإ : )جاء يف الفتاوى اهلندية.  وهو مذهب أيب حنيفة وتلميذه أيب يوسفجتوز يف غري املنقول : الثاين
رَ  َتأإَجَر َشيإئ ا فَِإنإ َكاَن َمنـإُقوال  فَِإنَُّه اَل جَيُوُز َلُه َأنإ يـَُؤاِجرَُه قـَبإَل الإَقبإِض، َوِإنإ َكاَن َغيـإ ُقوٍل َفَأرَاَد َأنإ يـَُؤاِجرَُه قـَبإَل  اسإ َمنـإ

اَل جَيُوُز َكَما يف  -َرمِحَُه اللَُّه تـََعاىَل  -جَيُوُز َوِعنإَد حُمَمٍَّد  -َد َأيب َحِنيَفَة َوَأيب يُوُسَف َرمِحَُهَما اللَُّه تـََعاىَل الإَقبإِض َفِعنإ 
َجارَِة اَل جَيُوُز بِااِلتِـَّفاق  . 4(الإبَـيإِع َوِقيَل إنَُّه يف اإلإِ

، وخالف 1، والراجح من مذهب احلنابلة6قول عند الشافعية ، وهو5وهو مذهب املالكية: اجلواز: الثالث
 .2وخالف الصحيح عند احلنفية

                                                           
 . 113، ص2، جغرر الحكاممال خسرو، .  111، ص6، جفتح القديرالكمال بن اهلمام، : انظر   1
 : وانظر.  12، ص1ج ابن رجب احلنبلي، القواعد،   2
علي حممد : ، حتقيقالحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعياملاوردي، أبو احلسن علي بن حممد  البغدادي،    3

، 1، ج[م 1999-هـ  1219دار الكتب العلمية، : بريوت]،  1معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود ، ط
 .  391ص

 . 91، ص6، جلحاشيةابن عابدين، ا: وانظر.  221ص ،2، جالفتاوى الهنديةالبلخي،    4
تَـرَاَها بِِه قـَبإَل الإَقبإِض َوبـَعإَدهُ : َ)قال الباجي  5 ثـََر ممَّا اكإ رِيـََها بَِأكإ ابََّة َلُه أَنإ يُكإ رَتِي الدَّ لُُه يِف الَِّذي َيكإ ، َوهِبََذا قَاَل َماِلٌك َوالشَّاِفِعُي وإ

مطبعة : مصر]، 1، طالمنتقى شرح الموطأالباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف، .(. الإُعَلَماءِ  َوطَاُوٌس، َومَجَاَعٌة ِمنإ 
 . 113، ص1، ـج[ه1332السعادة، 

الصحة؛ ألن مورد عقد اإلجارة عني مورد  -عند الغزايل-ينشأ الرتدد يف إجارة املبيع قبل القبض؛ فالراجح ) :قال السبكي  6
 -هـ1211دار الكتب العلمية، : بريوت]، 1، طاألشباه والنظائرالسبكي ، تاج الدين عبد الوهاب ، (. عقد البيع

َحاقَ : )وقال املاوردي.  321، ص1، ج[م1991 اَر الإُمَؤجَّرََة أِلَنَّ : الإَمرإَوزِيُ  قَاَل أَبُو ِإسإ َا تـََناَوَل الدَّ َجارَِة ِإَّنَّ ُد اإلإِ َعقإ
ُر خَمإُلوَقٍة فـََعَلى َهَذا مَيإَنُع ِمنإ ِإَجاَرهِتَا قـَبإَل الإَقبإِض َكَما مَيإَنُع ِمَن الإبَـيإعِ  ُه الثَّاين . الإَمَناِفَع َغيـإ ثَ : َوالإَوجإ َكإ ِر ِمنإ َأصإَحابِنَا َوُهَو قـَوإُل األإ

َفَعَة ُدوَن  َا تـََناَوَل الإَمنـإ َد ِإَّنَّ  . 391، ص1، جالحاوي(. فـََعَلى َهَذا جَتُوُز ِإَجاَرتـَُها قـَبإَل قـَبإِضَها َوبِاللَِّه التوفيق ....ِإنَّ الإَعقإ
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مستند القائلني بعدم جواز اإلجارة للعني املوصوفة املعينة واليت مل يتم قبضها هو أن اإلجارة كالبيع، 
ما بيع "، و"بيع مامل يقبض"فالتصرف فيما مل يقبض داخل يف هني النيب صلى اهلل عليه وسلم عن 

 . 3"ليس عندك
 :ويناقش االستدالل مبا يلي

أما من حيث املعىن . 4ابن عبد الرب من حيث السند أن يف إسناده مقالقال  "بيع ما مل يقبض"رواية  (1)
َوأَمَّا َحِديُث َحِكيِم بإِن ِحزَاٍم َعِن النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَليإِه َوَسلََّم أَنَُّه ] :قال. بالطعام انه خاص : فقال 

ِبَضهُ : )قَالَ  َعة  َفاَل تَِبعإُه َحىتَّ تـَقإ ُفَّاِظ حلَِِديِث َحِكيِم بإِن (ِإَذا ابـإتَـعإَت بـَيـإ َا أَرَاَد الطََّعاَم ِبَدلِيِل رَِوايَِة احلإ ، فَِإَّنَّ
ِبَضهُ : )ٍم َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَليإِه َوَسلََّم قَاَل َلُه ِحزَا  .5(ِإَذا ابـإتَـعإَت َطَعام ا َفاَل تَِبعإُه َحىتَّ تـَقإ

 :6فإن العلماء حددوا معان وهي" بيع ما ليس عندك"أما حديث  (2)

يسعى يف حتصيلها وتسليمها أن يبيع عينا معينة وهي ليست عنده، بل ملك للغري، فيبيعها مث : األول
 .إىل املشرتي

 أن يريد بيع ما ال يقدر على تسليمه وإن كان يف الذمة: الثاين

 :منهاصورا يشملها النهي ذكر ابن القيم أن كما 

 بيع عني معينة ليست عنده. 
                                                                                                                                                                                

 . 222، ص2، جالمبدعابن مفلح ، : وانظر كذلك.  12، ص1، جالقواعدابن رجب احلنبلي، : انظر  1
َجاَرِة قـَبإَل الإَقبإِض َمنإٌع فَِإنَُّه ِقيلَ ) :قال ابن اهلمام  2 َجاَرِة َفِفي َمنإِع اإلإِ َاُق بِاإلإِ اَلِف، َوالصَِّحيُح َكَما : َوأَمَّا اإلإِحلإ إنَُّه َعَلى َهَذا اخلِإ

َجارََة قـَبإَل الإَقبإِض اَل جَتُوُز ِباَل ِخاَلفٍ  َجاَرَة مَتإِليُك الإَمَناِفِع  قَاَل يِف الإَفَوائِِد الظَِّهريِيَِّة أَنَّ اإلإِ ُقوِل َواإلإِ إالَّ أَنَّ الإَمَناِفَع مبَنإزَِلِة الإَمنـإ
َتِنُع َجَواُزَها قـَبإَل الإَقبإضِ   . 111، ص 6، جفتح القدير، (فـََيمإ

مان، عبد الرمحن حممد عث: ، تصحيحسنن الترمذياحلديث يف رواه هبذا اللفظ الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى،   3
َعنإ َحِكيِم بإِن ِحزَاٍم قَاَل : )قال( 1113)، كتاب البيوع، حديث رقم [1912/هـ1392دار الفكر العريب، : القاهرة]

أَُليِن ِمَن الإبَـيإِع َما لَيإسَ  لَُه ِمَن الُسوِق مُثَّ أَبِيُعُه  ِعنإِدي أَبـإَتاعُ  أَتـَيإُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّه َعَليإِه َوَسلََّم فـَُقلإُت يَأإتِييِن الرَُّجُل َيسإ
النسائي ، أبو عبد الرمحن شعيب،  : ، وروى احلديث أصحاب السنن، انظر على سبيل املثال(اَل تَِبعإ َما لَيإَس ِعنإَدكَ : )قَالَ 

؛ أبو داود، (. 2132)، كتاب البيوع، رقم احلديث [دار الثقافة: بريوت]، سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي
، كتاب البيوع، [1913/هـ1393دار احلديث، : محص]، 1، طسنن أبي داودسليمان بن األشعث السجستاين،  

حممد فؤاد عبد الباقي، : ، حتقيقسنن ابن ماجة؛ ابن ماجة، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، (. 3222)حديث رقم 
ال "عند النسائي وغريه من أصحاب السنن بلفظ  وورد(. 2111)، كتاب التجارات حديث رقم [مطبعة احلليب: مصر]

 ".  تبعه حىت تقبضه
مصطفى بن أمحد : ، حتقيقالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل،   4

 . 332، ص13، ج[ـه 1311 -وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية : املغرب]العلوي، حممد عبد الكبري البكري، 
 –ه 1221دار الكتب العلمية، : بريوت]، 1سامل حممد عطا، حممد علي معوض، ط: ، حتقيقاالستذكارابن عبد الرب،   5

 . 222، ص6، ج[م2222
 . 29، ص2، جالمقدمات، (اجلد)ابن رشد  :  وانظر.  19، ص2، جإعالم الموقعينابن القيم اجلوزية، : انظر  6
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 لسلم احلال يف الذمة إذا مل يكن عنده ما يوفيه. 
 أما إذا كان على ثقة من توفيته فهو دين من .ادة السلم املؤجل إذا مل يكن على ثقة من توفيته ع ،

 .الديون

. قبضها ال تدخل يف هذه الصور  قبلمع التمكني من قبضها فإجيارها وواضح بأن إجارة العني املعينة 
 .1لذلك رأى شيخ اإلسالم ابن تيمية ان التصرف جائز باعتبار التمكن

املوصوفة يف الذمة إذا تعينت العني املؤجرة ومكن املستأجر وبناء على ما سبق فإن تداول صكوك اإلجارة 
 .من االنتفاع هبا أمر جائز وفق الرتجيح السابق للخالف بني أهل العلم يف املسألة

 :تداول صكوك اإلجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين المستأجرة .4
 :تعيني العني يف تداول صكوك اإلجارة املوصوفة قبلاملعاصرون اختلف الباحثون 

 فذهب عدد منهم إىل القول جبواز التداول. 

 .وغريمها من الباحثني 3الدكتور نزيه محاد، و  2ومنهم أصحاب الفضيلة الدكتور حسني حامد حسان

 :واستدلوا جبملة من األدلة 

قياس على جواز تداول صكوك السلم ألهنا سلم يف املنافع وليست دينا  نقديا ، وذلك على رأي ال -
 .4املالكية وبعض الفقهاء

ويناقش بأن هذا خالف رأي مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة والزيدية القائلني بعدم جواز 
ربح "وأن ذلك داخل يف النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن . 5التصرف يف دين السلم بالبيع قبل القبض

، وألنه مبيع مل يدخل يف ضمانه فلم جيز بيعه كالطعام قبل قبضه ، كما ذكر ذلك ابن قدامة يف "ما مل يضمن

                                                           
: القاهرة]الشيخ حممد رشيد رضا، : ، تعليقمجموعة الرسائل والمسائل: وكذلك.  216، ص32ج، مجموع الفتاوى  1

 . 211، ص1، ج[جلنة الرتاث العريب
 حسني /موقع د: وانظر . الشارقة– جملمع الفقه اإلسالمي الدويل 19،  حبث مقدم للدورة  صكوك االستـثمار اإلسالمي  2

http://www.hussein-hamed.com/pagedetails.aspx?id=92 
 . 31، ص2، ج11، ضمن حبوث جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل، العدد صكوك اإلجارة: انظر 3
 . ، للدكتور حسني حامد حسان صكوك االستـثمار اإلسالمي:  انظر 4
، 1، جالمهذب الشريازي،.  111، 2، جالحقائق تبيينالزيلعي، .  212، ص 1، جبدائع الصنائعالكاساين، : انظر 5

، ص 3، جكشاف القناعالبهويت، . 221، 2، جالمغني ابن قدامة،.  212، 2، جنهاية المحتاجالرملي، .  322
 . 229،212، ص2، جالبحر الزخاراملرتضى أمحد بن حيي، . 293
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قال رسول اهلل صلى اهلل عليه : كما أنه داخل يف احلديث الذي ورد عن أيب سعيد اخلدري، قال. 1املغين
 .وكذلك سدا لذريعة الربا. 2(من أسلف يف شيء فال يصرفه إىل غريه: )وسلم

اإلجــارة املمثــل يف خدمــة موصــوفة يف الذمــة كســاعة ( صــك)حلامــل ســند 3ذكــر الــدكتور منــذر قحــف  -
تعليم يف جامعة أن يؤجر خدمة موصوفة يف الذمة مماثلة هلـذه اخلدمـة ملنتفـع آخـر بتحويـل السـند الـذي 

وذكــر بــأن تكييــف مــا يكتــب علــى الســند عــن تســليمه  .ديــد بــأي مثــن يتفقــان لديــه إىل املســتأجر اجل
 .للمستأجر اجلديد مبثابة حوالة للوفاء بالتزام املؤجر حنو املستأجر يف اإلجارة الثانية

يف  حبســب التعريــف ميثــل حصــة شــائعةاخلــدمات املوصــوفة يف الذمــة وينــاقش املســتند بــأن صــك إجــارة  -
 . قيقي ملنافع موصوفة بعقد شرعي هو عقد اإلجارة ، وليست حوالة وفاء، فهي بيع حتلك اخلدمات 

ممــا اســتدل علــى هــذا القــول هــو قيــاس تــداول صــكوك ملكيــة منــافع األعيــان املوصــوفة يف الذمــة علــى  -
 .تداول صكوك ملكية منافع العيان املعينة

يناقش بأن ذلك قياس مع الفارق، إذ أن منافع األعيان املعينة ليست كمنافع املوصوفة يف الذمة،  -
بل صرحوا . 4وقد أكد الفقهاء على التفاوت القائم بينهما وعدم التساوي. عني والثانية دينفاألوىل 

 .6 والدينوالنهي عن بيع ما مل يقبض يتناول العني. 5(ال مماثلة بني العني والدين)على أنه 
  وذهب جمموعة من الباحثني والفقهاء املعاصرين إىل عدم جواز تداول صكوك تداول صكوك اإلجارة املوصوفة

وقد أيد هذا االجتاه اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة يف معيار الصكوك . يف الذمة قبل تعيني العني املستأجرة
 :7حيث أشار  إىل ما يلي

منافع األعيان املوصوفة يف الذمة قبل تعيني العني اليت تستوىف منها ال جيوز تداول صكوك ملكية  -
 .فإذا تعينت جاز تداول الصكوك. املنفعة إال مبراعاة ضوابط التصرف يف الديون

ال جيوز تداول صكوك ملكية اخلدمات اليت تستوىف من طرف موصوف يف الذمة قبل تعيني الطرف  -
فإذا تعني الطرف جاز تداول . ضوابط التصرف يف الديونالذي تستوىف منه اخلدمة إال مبراعاة 

 .الصكوك

                                                           
 .  221، 2ج   1
ابن .  216، ص2، كتاب البيوع، باب السلف ال حيول، جأبي داود سننأبو داود، : انظر. أخرجه أبو داود وابن ماجة   2

 . 16 2، ص2،ج(2213)، كتاب التجارات، باب من أسلم يف شيء، حديث رقم ، السننماجة
-ه1222مطبوعات املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، : جدة]، 2سندات اإلجارة والعيان املؤجرة، ط: انظر  3

 . 12-13، ص[م2222
 . 113، ص11السرخسي، املبسوط، ج.  111، ص1، جكشف األسرارالبزدوي،  :انظر  4
 . 116، ص16، جالمبسوطالسرخسي،   5
 . 232، ص1، جبدائع الصنائعالكاساين، : انظر  6
 . 1/2/12و  1/2/1البندان  -11رقم  المعيار الشرعي لصكوك االستثمار  7
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كما أوصت ندوة الصكوك اليت عقدها جممع الفقه بأن صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة قبل تعيني  -
 .1العني خيضع ألحكام السلم

 :ومستندهم يف ذلك -
اليت تستوىف منها املنفعة،  أن تداول صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة قبل تعيني العني -

وتداول صكوك ملكية اخلدمات اليت تستوىف من طرف موصوف يف الذمة قبل تعيني الطرف الذي 
إجارة املوصوف يف : )جاء يف توصيات ندوة الصكوك  تستوىف منه اخلدمة يؤدي إىل بيع الدين؛

وصوفة يف الذمة هي التزام ألن امل 2(خالف يف أن املنافع يف هذه احلالة دين يف ذمة املؤجرالذمة، ال 
 .يف الذمة، فال جيوز تداوهلا إال مبراعاة الضوابط الشرعية للتصرف يف الديون

 :المناقشة -
؛ ن بيع الدين ملن عليه الدين أو لغري من عليه الدين ال جيوز عند مجاهري أهل العلم إال بطريق احلوالةإ -

َواَلِة بـَيإُع الدَّ  يإِن الَِّذي لِلإُمِحيِل واشرتطوا التماثل يف الديننيأِلَنَّ َحِقيَقَة احلَإ يإِن الَِّذي لِلإُمَحاِل بِالدَّ
وقد . 3

وقد وقع اخلالف يف بعض الصور كالتصرف يف دين السلم قبل قبضه وسبق ترجيح رأي اجلمهور 
وهذه . 4كما استثىن كل مذهب مجلة من الصور من بيع الدين حكموا عليها باجلواز. بعدم اجلواز

 االستثناءات اليت قال هبا بعض أهل العلم ملؤيدات شرعية خاصة هبا ال تقدح يف أصل منع بيع الدين
إال بتوافر الضوابط  مشتقات بيع الدين كصكوك السلم واملراحبة وغريهاتداول  وهلذا منع. إمجاال

 .الشرعية ألحكام بيع الديون

                                                           
حكم إصدار : عرض وتقومي، املنعقدة جبامعة امللك عبد العزيز، احملور الثالث : توصيات ندوة الصكوك اإلسالمية: انظر   1

ومن أهم أحكام السلم عدم جواز التصرف يف دين السلم قبل قبضه وهو رأي مجهور الفقهاء، وما رجحته . الصكوك
ال جيوز : )على 11قم ، ر معيار صكوك االستثمار: املعايري الشرعية يف الصكوك املؤسسة على الديون ، حيث نصت يف

ال جيوز تداول صكوك املراحبة بعد تسليم بضاعة املراحبة للمشرتي، أما بعد . ) 1/2/12فقرة  -(تداول صكوك السلم
وواضح بأنه يف حالة متلك البنك للبضاعة وقبل .  1/2/11فقرة  -(شراء البضاعة وقبل بيعها للمشرتي فيجوز التداول

 .ال دينا فيجوز التداول حينهابيعها للمشري فهو ميلك عينا 
حكم إصدار : عرض وتقومي، املنعقدة جبامعة امللك عبد العزيز، احملور الثالث : توصيات ندوة الصكوك اإلسالمية: انظر   2

 .الصكوك
 . 61، ص1، جالمنتقىالباجي،    3
 معينة، أو مبنافع ذات معينة وهذه الصورة بعض املسائل يف تطارح الديون، بيع املسلم فيه قبل قبضه، بيع الدين بعني: مثل   4

: بشأن بيع الدين على ما يلي( 11/1) 111جبوازها ، حيث نص القرار  صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدوليمما 
بيع الدين الذي يف الذمة بعملة ( أ  : ) بيع الدائن دينه لغري املدين يف إحدى الصور التالية: )من صور بيع الدين اجلائزة

 .بيع الدين مبنفعة عني معينة(  ج . ) بيع الدين بسلعة معينة( ب  . ) أخرى حالة، َتتلف عن عملة الدين، بسعر يومها
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َرى، َأخَيإرُُج ِمنإُه :)قال. وبيع الدين غرر ، وقد علل اإلمام مالك منعه بذلك  - يإِن َغَرٌر، ال يُدإ أَلنَّ بـَيإَع الدَّ
 .1(أَمإ ال  وهو قول أيب حنيفة

القول القائل بعدم جواز تداول صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف ومما سبق يتضح رجحان  -
 .الذمة قبل تعني العني حمل االنتفاع

 

  

                                                           
املكتبة : بريوت]، 2عبد الوهاب عبد اللطيف، ط: ، حتقيقالموطأ برواية محمد بن الحسن الشيبانيمالك بن أنس،   1

 . 293، ص1، ج[العلمية
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 المبحث الثالث
 وحاالتهاوالغلبة معايير التبعية 

 :مدخل 
واملقصود  .كنا نتحدث عن التبعية ومعايريها وحاالهتا فإنه البد أن يكون هناك تابع وأصل متبوع  اإذ

بالتبعية يف تطبيقات األسهم والصكوك والوحدات االستثمارية أن هناك أصال ماليا مقصودا يف العقد ومثة 
 .مكونات ومشموالت هذا األصل تكون تابعة له

وتظهر احلاجة لبحث قواعد التبعية ومعايريها يف مجيع األوعية اليت َتتلط فيها النقود والديون واألعيان 
 .، فأيها يكون أصال مقصودا وباقي املكونات تابعة له حىت تأخذ حكمهواملنافع 

رعية، ومراعاة األصل املتبوع ومشموالته من النقود والديون هو ما ورد يف ضبطه عدد من النصوص الش
 :ومن أمهها. وكذلك مجلة من القواعد الفقهية اليت هلا تطبيقات فقهية متعددة

تَـَريإُت يـَوإَم َخيإبَـَر ِقاَلَدة  بِاثـإيَنإ : احلديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن، َعنإ َفَضاَلَة بإِن ُعبَـيإٍد، قَالَ  (1) اشإ
ثـََر ِمِن اثـإيَنإ َعَشَر ِديَنار ا، َفذََكرإُت َذِلَك لِلنَّيبِّ  َعَشَر ِديَنار ا، ِفيَها َذَهٌب َوَخَرٌز، فـََفصَّلإتـَُها، ُت ِفيَها َأكإ فـََوَجدإ

أَنَُّه اَل جَيُوُز بـَيإُع َذَهٍب َمَع : قال اإلمام النووي.  1«اَل تـَُباُع َحىتَّ تـَُفصَّلَ »: َصلَّى اهلُل َعَليإِه َوَسلََّم، فـََقالَ 
ِِه ِبَذَهٍب َحىتَّ يـَُفصَّلَ  َِها َغريإ َخُر مبَا أَرَاَد ، وََكَذا اَل تـَُباُع ِفضٌَّة َمَع َغريإ َهُب ِبَوزإنِِه َذَهب ا َويـَُباَع اآلإ  .، فـَُيَباَع الذَّ

، َعنإ أَبِيِه، َعِن النَّيبِّ َصلَّى اهلُل َعَليإِه َوَسلََّم قَالَ : حديث بيع العبد ومعه مال (2) رِيِّ، َعنإ َساملٍِ : فَعِن الُزهإ
رَتِطَُه الإُمبإَتاُع، َوَمنإ بَاَع خَنإال  ُمَؤبَـّر ا» ا َوَلُه َماٌل َفَمالُُه لِلإَبائِِع، ِإالَّ َأنإ َيشإ الثََّمرَُة ِللإَبائِِع، ِإالَّ َأنإ فَ  َمنإ بَاَع َعبإد 

رَتَِط الإُمبإَتاعُ   . 2«َيشإ
ِسَها وهي : قاعدة (3) َوٍة َوِهَي قَاِعَدٌة َعِظيَمٌة بِنَـفإ إَذا بَاَع رِبَِويًا جِبِنإِسِه َوَمَعُه ِمنإ َغريإِ ِجنإِسِه ِمنإ : ُمدِّ َعجإ

َوٍة َوِدرإ  ِ أَوإ َأَحِدمِهَا، َكُمدِّ َعجإ ِ الطََّرفـَنيإ َوٍة ِبِدرإمَهَنيإ َوٍة َوِدرإَهٍم مبُدَّيإ َعجإ َوٍة َأوإ ُمدِّ َعجإ  .3َهٍم مبُدِّ َعجإ

 :حتديد نطاق حبث املسألة
ولعل األنسب لتحديد نطاق البحث يف هذه القضية هو االنطالق من قرار جممع الفقه الذي حدد  

 . مكونات اخللطة وأثر الديون يف تداول األوراق املالية

 طومما جاء يف ضواب. بشأن سندات املقارضة وسندات االستثمار( 3/2) 32: در قرار رقمفقد ص
 (:الصكوك)تداول تلك السندات 

                                                           
ا ِمنإ افإِصلإ بـَعإَضهَ »ويف رواية النسائي . 1213، ص3، باب بيع القالدة فيها خرز وذهب، جصحيح مسلم: انظر   1

 . 21، ص6، جسنن النسائي: انظر. «بـَعإٍض، مُثَّ ِبعإَها
 . 261، ص3، جسنن أبي داود: انظر. أخرجه أبو داود، وأصحاب السن  2
 . 221، ص1، جالقواعدابن رجب، : انظر  3
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ذا كان مال القراض املتجمع بعد االكتتاب وقبل املباشرة يف العمل باملال ما يزال نقودا  فإن تداول إ (1)
 .الصرفصكوك املقارضة يعترب مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام 

 .إذا أصبح مال القراض ديونا  تطبق على تداول صكوك املقارضة أحكام التعامل بالديون (2)
ذا صار مال القراض موجودات خمتلطة من النقود والديون واألعيان واملنافع فإنه جيوز تداول صكوك إ (3)

أما إذا كان . على أن يكون الغالب يف هذه احلالة أعيانا  ومنافع املقارضة وفقا  للسعر املرتاضى عليه،
الغالب نقودا  أو ديونا  فرتاعى يف التداول األحكام الشرعية اليت ستبينها الئحة تفسريية توضع وتعرض 

 .على اجملمع يف الدورة القادمة

 :ومما جاء فيه .فصل يف القرار السابق( 3/22) 111مث يف الدورة العشرين ، صدر قرار رقم 

 . الدين بيع أو الصرف ألحكام تداوهلا فيخضع الديون، أو للنقود املالية الورقة موجودات ضتحمت إذا (1)
 .عليه املتفق بالسعر التداول فيجوز احلقوق، أو املنافع أو لألعيان املالية الورقة موجودات متحضت إذا (2)
 :حاالن فلها واحلقوق، واملنافع واألعيان والديون النقود من خليطا   املالية الورقة موجودات كانت إذا (3)

 مللكية متضمنة املالية الورقة وتكون متبوعا ، يكون أن يصح ملا تابعة   والديون النقود تكون أن (أ )
 .املوجودات إىل الديون النقود نسبة مراعاة دون املالية الورقة تداول حينئذ فيجوز املتبوع،

 حينئذ التداول يخضعف  .املتبوع مللكية املالية الورقة تضمن عدمُ  أو والديون النقود تبعية انتفاء (ب )
 .الغلبة ألحكام

 التصفية، حتت كان أو الفعلي العمل يبدأ مل املالية الورقة متثله الذي املشروع أو الشركة كانت إذا (2)
 .الغلبة ألحكام التداول فيخضع

 .النشاط أو العمل، املشّغل أو ملكية خالل من تثبت قد التبعية أن املقدمة البحوث خالل من ظهر
 وحترير الغلبة معايري وحتديد حاالهتا، وحترير التبعية معايري لتحديد للحاجة ونظرا   .الغلبة معيار اتساع ظهر كما

 سبق ما ضوء يف املعايري هذه لدراسة واخلرباء العلماء من فريق بتشكيل أمانته تقوم أن اجملمع يوصي حاالهتا،
 .قادمة دورة يف اجملمع انعقاد قبل مفصلة دراسة وتقدمي

أو متحض األعيان متحض النقود، أو متحض الديون، : صور وبناء على القرارين السابقني فسيتم استبعاد 
 :وتبقى صورة املوجودات املختلطة فقد حدد القرار األخري . واملنافع
 تبعية النقود والديون ملا يصح أن يكون متبوعا -
 .عدُم تضمن الورقة املالية مللكية املتبوعانتفاء التبعية أو  -

وميكن ملتتبع القرارات اجملمعية واملعايري الشرعية والفتاوى املؤسسية أن حيصي عددا من معايري التبعية اليت 
األوراق  تؤثر يف احلكم على تبعية النقود والديون يف وعاء َتتلط فيه مع األعيان واملنافع، وصوال حلكم تداول

 .املالية اليت تشتمل على تلك املكونات
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 :وأثر كل منها في حكم تداول الصكوكوالغلبة أهم معايير التبعية 
 :قصود من التعاملاملاعتبار ما هو  .1
 التعامل يف األعيان واملنافع واحلقوق مثل الشركات الزراعية والصناعية واخلدمية : غرض الشركة ونشاطها

 .  1تداول صكوكها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو أحكام التصرف يف الديوناملباحة شرعا، فإن 
ففي ( الصرافة)أما إذا كان غرض الشركة ونشاطها هو التعامل يف الذهب والفضة أو املتاجرة يف العمالت 

وإذا كان . هذه احلالة ينبغي جلواز تداول الصكوك املصدرة ملثل هذه الشركات مراعاة أحكام الصرف
 .واالئتمان فيجب مراعاة أحكام الديونغرضها التعامل يف الديون مثل مؤسسات منح التسهيالت 

 يبيح تداول صكوك الوعاء الذي َتتلط فيه مع الديون والنقود : قصد التعامل باألعيان واملنافع واحلقوق
د من التعامل فيكو املقصو . حىت وإن كانت هي الغالب طاملا اهنا مل تكن مقصودة أساسا بالتعامل 

فيجوز التداول دون النظر إىل . هو األصل املتبوع، وإحلاق ما هو تابع له( األعيان واملنافع واحلقوق مثال)
نسبة كل منها، ما دامت الديون والنقود غري مقصودة بالتعامل؛ بأن كانت تابعة لألعيان واملنافع، ومل 

عية االستثمارية قبل مزاولة أنشطتها يف األعيان األو :  ومن أمثلتها. تتحمض تلك األوعية يف النقود 
 .2واملنافع أو قبيل تصفيتها

 وأرى أهنما . 3فرق بعض الفضالء بني معيار غرض الشركة وقصد التعامل، ورجح هذا املعيار األخري
معيارا واحدا فمعيار القصد هو يف النشاط والتعامل وليس يف غريه ، فلذك مجيع التطبيقات الفقهية 

 .واملعاصرة جاءت يف مشموالت املعيارين معا
 مستند هذا املعيار: 
هو حديث القالدة السابق الذكر من باع عبدا وله مال، فاحلديث نص على اجلواز دون النظر إىل  ( 1)

جنس الثمن نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو ال يعلم ، وإن كان للعبد مال أكثر مما اشرتي به ، كان 
 . 4أو دينا أو عرضامثنه نقدا 

                                                           
القيمة السوقية لألعيان وقد اشرتط املعيار يف هذه احلالة أال تقل .  3/19، بند  21-املعيار الشرعي لألوراق املالية رقم   1

من إمجايل موجودات الشركة وَتتلف التطبيقات يف هذه النسبة فمنها من تشرتط أقل % .  32واملنافع واحلقوق عن 
 .ه 1/2/1229البيان اإليضاحي للمجلس الشرعي، بتاريخ . ومنها من تشرتط أكثر

 .ويلفتاوى ندوة الربكة املستندة لقرار جممع الفقه اإلسالمي الد   2
حبث مقدم للدورة العشرين  تداول األسهم والصكوك وضوابطه الشرعية،الدكتور أمحد عبد العليم أبو عليو، : انظر   3

 . 21اجلزائر، ص -جملمع الفقه اإلسالمي
مستندات املعيار .  212، ص6ابن عبد الرب، االستذكار، ج: وانظر . 611، ص2، جالموطأاإلمام مالك، : انظر  4

د عبد الرمحن السند، فتوى مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ، مفيت .وقد نقل أ. 21-الشرعي لألوراق املالية
ركات نقودا ، وبيع إن يف هذه الش: فإن قيل: ه ، ومما جاء يف الفتوى 1316الديار السعودية ورئيس قضاهتا يف وقته ت 

إن للشركة ديونا  يف ذمم الغري، أو : فإن قيل... إن النقود هنا تابعة غري مقصودة: فيقال. النقد بنقد ال يصح إال بشرطه
أن على تلك السهام املبيعة قسطا  من الديون اليت قد تكون على أصل الشركة، وبيع الدين يف الذمم ال جيوز إال ملن هو 
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َهب َمالك َوالشَّاِفِعّي َوأيب حنيَفة، َوالإَعبإد اَل ميلك َشيإئا، أِلَن الّرّق مناٍف للإملك، ) :قال العيين َوَهَذا َمذإ
ُعود َوابإن َعبَّاس َوأيب ُهَريـإرَة، َوبِه قَاَل سعيد ب ن َوَماله لَسيِّده ِعنإد بـَيإعه َوعند عتقه، َوُرِوَي َذِلك َعن ابإن َمسإ

َحاقالإمسيب َوالثَـّوإري وَ  َماله دون َسّيده يف الإعتإق، َوالإبيع، ُرِوَي َذِلك َعن عمر َوابإنه : َوقَاَلت طَائَِفة. أمحد َوِإسإ
سن ُهم، َوبِه قَاَل النَّخِعّي َواحلإ  .1(َوَعاِئَشة، َرِضي اهلل تـََعاىَل َعنـإ

مسَِعإُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ : فَعنإ َساملِِ بإِن َعبإِد اللَِّه، َعنإ أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعنإُه، قَالَ  :حيث تأبري النخل (2)
ُبإَتاعُ »: َعَليإِه َوَسلََّم يـَُقولُ 

رَتَِط امل احلديث فيه و . 2(َمِن ابـإَتاَع خَنإال  بـَعإَد َأنإ تـَُؤبَـَّر، فـََثَمَرتـَُها لِلإَبائِِع ِإالَّ َأنإ َيشإ
داللة على جواز اشرتاط املشرتي للثمرة مطلقا سواء بدا صالحها أو مل يبد مع ثبوت النهي عن بيع 

لو  الثمرة قبل بدو صالحها ، لكن ملا كانت الثمرة تابعة ألصلها وهو النخل اغتفر فيها ما مل يغتفر 
 .3كانت مستقلة بالعقد

 :منها كما حيكم هذا األصل قواعد فقهية متعددة (3)
  التابع تابع . 
  األقل تبٌع لألكثر . 
  التابع ال يفرد حبكم 
  التابع ال يتقدم على املتبوع . 
  إذا بطل الشيء بطل ما يف ضمنه . 
  املتولد من األصل يكون بصفة األصل . 
  الرضا بالشيء رضا مبا يتولد منه واعرتاف بصحته . 
  املتبوع ال يبطل ببطالن التابع . 
  يغتفر يف التابع ما ال يغتفر يف املتبوع . 
  جيوز يف التابع من الغرر ما ال جيوز يف املتبوع . 

                                                                                                                                                                                

ومما يوضح ما ذكر أن ... وهذا أيضا  من األشياء التابعة اليت ال تستقل حبكم بل هي تابعة لغريها: الفيق. عليه بشرطه
هذه الشركة ليس املقصود منها موجوداهتا احلالية، وليست زيادهتا أو نقصها حبسب ممتلكاهتا وأقيامها احلاضرة، وإَّنا 

األمر يف إنتاجها واحلصول على أرباحها املستمرة غالبا ، ومبا ذكر  املقصود منها أمٌر وراء ذلك وهو َناحها ومستقبلها وقوة
، ورقة مقدمة الشرعية حكم تداول األسهم والصكوك وضوابطها. يتضح وجه القول جبواز بيعها على هذه الصفة 

 . 1اجلزائر، ص-للدورة العشرين جملمع الفقه اإلسالمي
 . 112، ص13، جعمدة القاريالعيين،    1
 . 111، 3، جصحيح البخاريري، البخا  2
 .مستندات املعيار الشرعي لألوراق املالية: انظر  3
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صالح بعض الثمرة صالح هلا ولسائر النوع الذي يف البستان، وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن  ( 3)
ولسائر النوع الذي  أنه إذا بدا صالح يف شجرة فهو صالح هلا: أحد القولني يف مذهب اإلمام أمحد

 .1يف البستان
 :األصل املتبوع الغالب والتابع النادر القليل .2

فإذا كانت الغلبة لألعيان واملنافع واحلقوق فتكون هي املتبوعة والتابع هو الديون والنقود فيجوز التداول  
أما إن كانت الغلبة للديون أو النقود فال جيوز التداول وجيب مراعاة أحكام . وفق قرار اجملمع سالف الذكر

 .الصرف والديون

شكل املعيار األول حال لكثري من يويف التطبيق العملي . ويف تقديري أن املعيارين السابقني متكاملني 
اإلشكاالت العملية، ومن أمهها نازلة تداول أسهم البنوك اإلسالمية اليت متثل أغلب مكوناهتا الديون والنقود، 

تفر ما فيها من ديون ونقود حىت وإن كانت يف ولكن عمال هبذا املعيار نظر إىل املقصد ونشاط تلك البنوك فاغ
 .وقت من أوقات السنة املالية تزيد عن األعيان واملنافع واحلقوق وهكذا سائر الشركات املماثلة

 الغلبة ضابط
 (3/2) 32: وفقا لقرار اجملمع فقد صدر قرار رقم

أن تكون : لنقود فاملعياريف حال وعاء اخللطة والذي مكوناته األعيان واملنافع واحلقوق والديون وا -
 .الغلبة يف هذه احلالة لألعيان واملنافع واحلقوق

 .إذا كان الغالب نقودا  أو ديونا  فرتاعى يف التداول األحكام الشرعية اليت ستبينها الئحة تفسريية -
 ( 3/22) 111ويف قرار 

 .أكد يف حال الوعاء املختلط إىل تطبيق مبدأ التبعية كما ورد سلفا -
 .الغلبة ألحكام حينئذ فيخضع التداول والديون النقود تبعية انتفاء  ويف حال -

ويف تقديري هذا أمر حسن ألنه جيمع ما بني القرارين السابقني للمجمع واجلمع بينهما أوىل من إمهال 
 .أحدمها ما مل يثبت خطأه

حتديدات خمتلفة واقرتحت اجملالس واهليئات الشرعية من قبل أما معيار الغلبة فقد عرف اجتهادات 
 :ومتنوعة منها

  حيث قيدت بعض اإلصدارات وجوب أن ال تقل نسبة األعيان واملنافع واحلقوق عن : تطبيق مبدأ الثلث
قال ابن . كما نص على ذلك املعيار الشرعي لألوراق املالية الصادر عن هيئة احملاسبة%  33أو  32

                                                           
دار ابن اجلوزي، : الرياض]، 1،طالشرح الممتع على زاد المستقنعالشيخ  حممد بن صاحل بن عثيمني، : انظر   1

 ،[هـ 1221 -1222
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فجعل  1(الثلث، والثلث كثري: )وله عليه السالم لسعداحلد الكثري من الشىء ثلثه فصاعداُ بدليل ق: بطال
 . 2ثلث ماله كثري ا ىف ماله

 :ومبدأ الثلث طبق معيارا يف كثري من القضايا واملسائل لتحديد حد الكثرة فيها
 .فطبق يف حتديد الغنب الفاحش من اليسري -
 .3وكذلك يف اجلوائح فاعترب بعض الفقهاء أن ما دون الثلث ال يوجب الوضع -
 .وغريها من املسائل املتشعبة يف الفقه. وكذلك يف الرد يف العيوب  -

 ومستند ذلك مراعاة بعض الفقهاء .  4% 66قيد البعض مبدأ الغلبة بالثلثني أي نسبة : مبدأ الثلثني
معيار الثلثني حني تعذر الفصل بني ما هو مال ربوي ومال غري ربوي فأجازوا استثناء  من منعهم ملسائل 

بيع السيف احمللى بالذهب بذهب : بيَع احملّلى بأحد النقدين جبنسه من الذهب أو الفضة مثل مد عجوة
هذا مثل ما يف املدونة سواء، وسحنون جييز ذلك على أصله (: )اجلد)قال ابن رشد . نقدا أو إىل أجل 

، أي 5(ث فأقليف إجازة بيع السيف احمللى بالذهب نقدا أو إىل أجل إذا كان الذي فيه من الذهب الثل
أََلُة الثَّانَِيةُ : )فقال( احلفيد)وقد بسط هذه املسألة ابن رشد . أن الباقي ال بد أيكون الثلثان فأكثر : الإَمسإ

تَـَلَف الإُعَلَماُء يف السَّيإِف َوالإُمصإَحِف الإُمَحلَّى َهِب َوِفيهِ : اخإ ِحلإَيُة  يـَُباُع بِالإِفضَِّة َوِفيِه ِحلإَيُة ِفضٍَّة، َأوإ بِالذَّ
َهِب : َذَهٍب  فـََقاَل الشَّاِفِعيُ  تَـَرطَِة يف بـَيإِع الإِفضَِّة بِالإِفضَِّة يف َذِلَك َوالذَّ ِل الإُمَماثـََلِة الإُمشإ اَل جَيُوُز َذِلَك جلَِهإ
َهِب، َوقَاَل َماِلكٌ  َهِب، َأِو الإِفضَِّة الثـُلُ : بِالذَّ ُعُه ِإنإ َكاَن ِقيَمُة َما ِفيِه ِمَن الذَّ َوقَاَل أَبُو ... َث فَأََقلَّ َجاَز بـَيـإ

ثـََر ِمَن الإِفضَِّة الَّيِت يف : َحِنيَفَة، َوَأصإَحابُهُ  اَل بَأإَس بِبَـيإِع السَّيإِف الإُمَحلَّى بِالإِفضَِّة ِإَذا َكاَنِت الإِفضَُّة َأكإ
طإاَلِق، َوَقدإ أَنإَكرَُه َعَليإِه أَبُو َسِعيٍد، َوقَالَ َوأَمَّا ُمَعاِويَُة َكَما قـُلإَنا فََأَجاَز َذِلَك .... السَّيإفِ  ُكُن : َعَلى اإلإِ اَل َأسإ

ِديثِ   .6(يف أَرإٍض أَنإَت ِفيَها ِلَما َرَواُه ِمَن احلَإ
  وهذا إعماال للعرف احملدد للغالب %(. 12أكثر من )أو %( 12)مبدأ النصف، أو األغلبية املطلقة

أ األغلبيه فيه تطبيقات فيه لكن دون حتديد لنسبة معينة فينبغي الرجوع يف ومبد% . 12املطلق بأزيد من 
َهِب الإَمغإُشوِش َكالإِفضَِّة : )جاء يف البحر الرائق. ذلك للعرف ُم الذَّ َويف الإَبَداِئِع َوقـَوإُل السََّلِف َأَصُح َوُحكإ

َانِيَِّة أِلَنَّ الإ  بِالإَغاِلبِ الإَمغإُشوَشِة َوقـَيََّد الإُمَصنُِّف  َتاَر يف اخلإ ِتاَلٌف َواخإ تَـَويَا َفِفيِه اخإ ِغشَّ َوالإِفضََّة َلوإ اسإ
َتََب الإمَ  رَايَِة وََكَذا اَلتـَُباُع إالَّ َوزإن ا، َويف الإُمجإ ِتَياط ا، َويف ِمعإرَاِج الدِّ ُهوُم ِمنإ ِكَتاِب َواخلإُاَلَصِة الإُوُجوَب احإ فإ

                                                           
 . 1212، ص3لم، جمسلم، صحيح مس.  3، ص2البخاري، صحيح البخاري، ج. رواه الشيخان  1
، 2أبو متيم ياسر بن إبراهيم، ط: ، حتقيقشرح صحيح البخارى البن بطالابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف،   2

 . 321، ص6، ج[م2223 -هـ 1223الرياض، مكتبة الرشد ، ]
 . 211، ص1الشوكاين، نيل األوطار، ج: انظر  3
 . 11السند، حكم تداول األسهم، ص/د: انظر   4
 . 111، ص1البيان والتحصيل، ج  5
 . 212، ص3بداية اجملتهد، ج  6
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َم الذََّهِب َوالإِفضَّةِ الصَّرإِف َأنَّ لِلإُمَساوِ  ويتضح من هذا ان املراد بالغلبة أكثر من النصف  1(ي ُحكإ
 .ألنه مل يقبل التساوي%( 12)

 حيث اجتهت إىل ذلك بعض اإلصدارات . حتديد الغالب بأقل من الثلث: بعض املعايري املعاصرة
 .2% 12وحددت هذه النسبة بـ 

 فقد ورد يف معيار : االستثمارية ذات الشخصية االعتبارية املستقلةيف حال بيع احملفظة : وهناك معيار آخر
جيوز إصدار صكوك تستخدم حصيلتها ىف شراء حمفظة مالية ذات شخصية قانونية وذمة مالية :  3ديب

أال تزيد نسبة النقود أوالديون : مستقلة، وتشمل األعيان واملنافع والنقود والديون واحلقوق املالية، شريطة
من مجلة املوجودات، وأال يكون القصد أو الغرض من إنشاء ه احملفظة هو %  11معا عن  أو مها

االحتيال على بيع الديون أو النقود دون التقيد بالشروط الشرعية لبيعها، فإن قّلت األعيان واملنافع 
لديون أو مل جيز شراء احملفظة إال بشروط شراء ا%  21وحقوق االنتفاع الشخصي واحلقوق املالية عن 

 .النقود أو مها معا
  ،وحبسب وجهة نظري طاملا أن املسألة متعلقة بالربا سواء يف فيما يتعلق بالنقود ومراعاة أحكام الصرف

أو الديون، فاألسلم هو العمل مببدأ التبعية بضوابطه كما ورد يف البحث، فإن تعذر فيصار اىل مبدأ الغلبة 
كحد مقبول ألنه % 32املعيار، لكن على يف تقديري ال ينبغي أن تقل عن واملسألة اجتهادية يف حتديد 

 .معيار استعمله الفقهاء يف قضايا متعددة يف الفقه وبنوا عليه أحكاما مهمة
 هذا ما تيسر مجعه واحلمد هلل رب العاملني

 

                                                           
البلخي، الفتاوى اهلندية، .  219، ص1الزيلعي، تبيني احلقائق، ج:  وانظر.  221، ص2ابن َنيم، البحر الرائق، ج  1

 . 119، ص1ج
 :انظر حبث الصكوك، للدكتور عبد العظيم أبو زيد على املوقع   2

1http://www.eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_article_read.asp?articleID=917 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

 الصكوكاستكمال موضوع 
إجارة الموصوف في  حكم تداول صكوك إجارة، تأجيل األجرة في إجارة الموصوف في الذمةحكم 

 معايير الغلبة وحاالتها، معايير التبعية وحاالتها، قبل تعيين محل العقد الذمة
ب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبيان واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه احلمدهلل ر 

 أما بعد؛ . أمجعني، والتابعني وتابعيهم بإحسان ليوم الدين

ستتتاب فييلة أمني مجم  القهه اسإسالم  الدو ي األستا  الدتتور أدمد استجابة الهذا البحث  فيأيت
العربية السعودية يف رحاب اململتة العشرين للمجم  اليت ستهام يف احلادية و ة خالد بابتر ضمن أعمال الدور 

ه املوافق 5341من شهر احملرم  15-51من يف القرتة جامعة اسإمام حممد بن سعود اسإسالمية يف الرياض 
، وه  استتماال ملوضوع الصتوك بعينها وقد حدد طلب االستتتاب مسائل.  1154نوفمرب  51-13

حتم تأجيل األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة، حتم تداول صتوك ) البحثهذا يف عنوان  املدرجة
ويأيت .  ليهاتم االقتصار عوسي، (اسإجارة قبل تعيني حمل العهد، معايري التبعية وحاالهتا، معايري الغلبة وحاالهتا

 51-54اليت عهدت يف القرتة من  استتمااًل ملناقشات اجملم  يف الدورة العشرينبالبحث سائل امل ههذتناول 
بالتعاون م  مرتز  م1151مايو  11-13لندوة الصتوك اليت عهدها اجملم  بتاريخ ، و م1151سبتمرب 

أحباث االقتصاد اسإسالم  جبامعة امللك عبدالعزيز، واملعهد اسإسالم  للبحوث والتدريب التاب  للبنك 
، وحتول بعيها بعيها بشأن بعض املسائل املطروحة وقد صدرت عن هذه الندوة توصيات.  اسإسالم  جبدة

إىل قرارت يف الدورة العشرين، وما زالت توصيات أخرى حباجة ملزيد البحث، وه  مدرجة على هذه الدورة 
  .  احلادية والعشرين ومنها املسائل حمل هذا البحث

ه من املهم س اجملم  بشأهنا؛ فإنوحىت حيهق البحث يف هذا املوضوع النتائج املرجوة يف إصدار قرار عن مجل
 ما انتهى إليه مجلس اجملم  من قراراتسيبين على البحث  ه بعد حترير حمل النزاع يف تل مسألة فإنالتنويه بأن
املعايري الشرعية الصادرة عن اجمللس الشرع  بوسوف يستأنس ، املسائل  ات الصلة مبوضوع البحثسابهة يف 

متثل نوعًا من من اهليئات اليت  وغريهاة، توصيات ندوة الربتو مملتة البحرين،  هليئة احملاسبة واملراجعة يف
  .  االجتهاد اجلماع  املعاصر

 :  مت تهسيمه للمباحث اآلتيةالبحث حتهيهاً ألغرض و 

 توطئة يف مقهوم اسإجارة املوصوفة: املبحث األول . 
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 ةحتم تأجيل األجرة يف إجارة املوصوف يف الذم: املبحث الثاين. 

 حتم تداول صتوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل تعيني حمل العهد : ثالثاملبحث ال  . 

  ة والغلبةيعمعايري وحاالت التب:  املبحث الراب 

 .وأسأل اهلل العون والتوفيق

 عبدالباري مشعل.د
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 توطئة في محل اإلجارة الموصوفة في الذمة .1
إجارة أعيان معينة، : وإجارة األعيان نوعان. أعمال إجارة أعيان وإجارة: اسإجارة بالنظر للمحل نوعان .5.5

إجارة : أيياً  نوعاناألعمال، وتعرف بإجارة اخلدمات، وه  وإجارة  . وإجارة أعيان موصوف يف الذمة
مات يف الذمة أي متعلق بذمة اجلهة ال باجلهة نقسها، تاخلدعمل من جهة معينة، وإجارة عمل 

 . ةمن جهة غري حمدد العالجية والطبية

 : إجارة املوصوف يف الذمة نوعانوعليه تتون  .5.1

يف الذمة،  ة، وحمل العهد فيها مناف  عني موصوف"إجارة عني موصوفة يف الذمة": النوع األول .1.2.1
وقد اختلف القههاء يف مشروعية إجارة الذمة، فذهب ". وه  تهابل إجارة العني املعينة
و هب احلنقية إىل أهنا غري . ازها يف اجلملةإىل جو واملالتية مجهورهم من الشافعية واحلنابلة 

جائزة أصاًل، ألن من شروط صحة عهد اسإجارة عندهم تون املؤجَّر معيناً، وعلى  لك فال 
: دماد. )"جيوز يف اسإجارة ورود العهد على منقعة موصوفة يف الذمة، غري متعلهة بذات معينة

وطبهًا لهرار اجملم     .لدورة العشرينيف ا هذه الصورةوقد انتهى اجملم  إىل جواز (.  411
حتم ( ب. )حتم تأجيل األجرة عن مجلس العهد( أ) : يرتتز إشتال هذه الصيغة يف أمرين"

: (4/11) 511: الهرار)". تداول صتوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل تعني حمل اسإجارة
إجارة "هذا النوع على يطلق و  . هذا النوع وهذان اسإشتاالن حمل البحث هناو . (بند رابعاً 
 . (411: دماد) "لتعلق املنقعة املعهود عليها بذمة املؤجر، ال بعني حمددٍة بذاهتا نظراً  الذمة،

ويهصد به عدم تعيني اجلهة اليت تهوم بالعمل سواء  "يف الذمةإجارة عمل " : النوع الثاين .1.2.2
، هلذا النوعدورته العشرين يف ومل يتطرق اجملم   . أتانت العني حمل العمل معينة أو موصوفة

إجارة املوصوف يف الذمة بشأن ندوة الصتوك اليت أقامها اجملم  متهيدا للدورة العشرين تما أن 
إجارة عمل يف الذمة، سواء تان حمل العمل موصوفًا أو " : طبهًا للعبارة اآلتية أجلت دراسته

وهذا  (.احملور الثالث:  لصتوكندوة ا" )ًا لوجود شرط العملمعيناً، فهذا خيي  للدراسة نظر 
  . النوع ليس داخاًل يف البحث هنا

 :   حكم تأجيل األجرة في إجارة الموصوف في الذمة .2
اختلقوا يف اشرتاط تسليم األجرة يف ( الشافعية واملالتية واحلنابلة)إن الهائلني جبواز إجارة الذمة  .1.5

 ):441-413صنزيه دماد، ) العهد لصحتها، و لك على ثالثة أقوال مجلس

املؤِجر األجرة  الذمة قبض   شرتط املذهب الشافع  يف صحة إجارةي   ، وهو أنه لشافعيةا: األول .1.5.5
  ط قبض  يف مجلس العهد، تما اشرت  

 
فإن تقرقا قبل    .يف اجمللس "لممال السَّ  رأس  " م إليهل  س  امل
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يف األعيان يف تالسلم  الهبض بطلت اسإجارة، ألن إجارة الذمة سلٌم يف املناف ، فتانت
بعض وفيما يل    .يف األصح عندهم  لك احلتم سواء عهدت بلقظ اسإجارة أو السلم أو غري

  : تجلية املسألة لدى الشافعيةلالنصوص 

فإن تان العهد على منقعة يف الذمة مل جيز بأجرة مؤجلة (: "1/111: املهذب: )النص األول
م بثمن مؤجل فتذلك اسإجارة وال جيوز حىت ألن إجارة ما يف الذمة تالسلم وال جيوز السل

يهبض العوض يف اجمللس تما ال جيوز يف السلم ومن أصحابنا من قال إن تان العهد بلقظ 
السلم وجب قبض العوض يف اجمللس ألنه سلم وإن تان بلقظ اسإجارة مل جيب ألنه إجارة 

فتان حتمه تحتمه وال  سم ومعناه معىن السلمالواألول أظهر ألن احلتم يتب  املعىن ال ا
تستهر األجرة يف هذه اسإجارة إال باستيقاء املنقعة ألن املعهود عليه يف الذمة فال يستهر بدله 

 .من غري استيقاء تاملسلم فيه

إن عهدت بلقظ إجارة  ( ويشرتط يف إجارة الذمة" (:  6/511: حتقة احملتاج:  )النص الثاين
ألهنا سلم يف املناف  فيمتن  فيها ؛ ترأس مال السلم  (تسليم األجرة يف اجمللس  ) أو سلم

والة هبا وعليها تأجيل األجرة سواء أتأخر العمل فيها عن العهد أم ال واالستبدال عنها واحل
واسإبراء منها وإمنا اشرتطوا  لك يف العهد بلقظ اسإجارة ومل يشرتطوه يف العهد على ما يف الذمة 

ليعف اسإجارة بورودها على معدوم وتعذر استيقائها  ىن أييا،بلقظ البي  م  أنه سلم يف املع
  . دفعة وال تذلك بي  ما يف الذمة فيهما فجربوا ضعقها باشرتاط قبض األجرة يف اجمللس

االجارة الواردة على الذمة فال ( النوع الثاين"): (116-51/113فتح العزيز ):  النص الثالث
براء بل جيب التسليم سإعنها وال احلوالة هبا وال عليها وال اجيوز فيها تأجيل االجرة واالستبدال 

جرة مشاهدة غري معلومة الهدر ألنه سلم يف املناف  وان تانت األيف اجمللس ترأس املال السلم 
هذا إ ا تعاقدا بلقظ * فه  على الهولني يف رأس مال السلم وال جيئ ههنا الطريق االخر 

دينار يف دابة حتملين إىل موض  تذا فان تعاقدا بلقظ سلمت إليك هذا لأالسلم بأن قال 
استأجرت منك دابة صقتها تذا لتحملين إىل موض  تذا فوجهان بنومها : االجارة بأن قال
حلتم تما أن ا عند العراقيني والشيخ أىب عل ( ماأصحه)بار باللقظ أم باملعىن تعلى أن االع

 ". ابعهم صاحب التهذيب على اختيار هذا الوجهنه سلم يف املعىن وتلو تعاقدا بلقظ السلم أل

أنه إن هتافت اللقظ حتم ليابط هلذه الهاعدة ا(:  "1/413:  املنثور)النص الراب  
هر يف ، وإن مل يتهافت فإما أن تتون الصيغة أشتبعتك بال مثناملشهور  على ( بالقساد)

فاألرجح ثوب يف هذا العبد ، ، فإن تانت الصيغة أشهر تأسلمت إليك هذا المدلوهلا أو املعىن
؛ الشتهار السلم يف بيوع الذمم ، وقيل ينعهد بيعا ، وإن مل يشتهر ، بل تان اعتبار الصيغة
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واألصح ، فوجهان ، وإن استوي األمران انعهاده بيعافاألصح املعىن هو املهصود توهبتك بتذا 
اعترب  إجارة الذمة لقظ السلم يف( أوق  ) واملعىن تاب  هلا فإ ا األصل ؛ ألهنا اعتبار الصيغة

) اعتبار املعىن : واألصح ، : فوجهان لقظ اسإجارة ( أوق  ) ، وإن قبض املال يف اجمللس قطعا
بيعا يف ) انعهد  صقته تذا هبذه الدراهمثوبا  اشرتيت منك: قال اهلبة ، وإن ( تما يف 
ة راج  املوسوع. )هد بيعافينع اعتبار الصيغة، واألصح ؛ لتعادل املعىن والصيغة ( األصح
 .(اعتبار اللقظ أو املعىن : القههية

ري بي  تلزام التأختعجيل األجرة، الس وهو أنه جيب لصحة إجارة الذمة :ملالتيةا :الثاين .1.5.1
تما –إال إ ا شرع املستأجر باستيقاء املنقعة  التالئ بالتالئ، وتعمري الذمتني، وهو منه  عنه،

فيجوز عندئذ  -طريهه إىل املتان املشرتط أن حتمله إليه وصوفة يفلو رتب املستأجر السيارة امل
قبض أوائل املنقعة تهبض أواخرها فارتق   ر، حيث إنَّ ر باملؤخَّ املؤخَّ  تأخري األجرة، النتقاء بي 

وقد اعترب املالتية   .السلم وال فرق يف  لك بني عهدها بلقظ اسإجارة أو...التأخري املان  من
األجرة تأخريها اليومني والثالثة ألن ما قارب الش ء يعطى حتمه، تما يف يف حتم تعجيل 

  . السلم

ٍ ت د ر اِهم  أ و  ث  و ٍب م و ص وٍف ( أ و  )" )(:  3/4: الشرح التبري)ومن نصوصهم  ت ان  غ ي  ر  م ع نيَّ
ت أ ج  ( م ي م ون ةٍ )م ن اِف   ( يف )ل ِتن  و ق     ا يف ِ مَِّتك إن  ِشئ ت يف ِ مَِّة ال م ؤ جِِّر ت اس  ر ت ك  ع ل ى ِفع ِل ت ذ 

ِر  ا ف  ي ِجب  ت  ع ِجيل  األ  ج  ع ِمل ت ه  بِن  ق ِسك أ و  ِبغ ري ِك أ و  ع ل ى أ ن  حت  ِمل يِن ع ل ى د و ابِّك لِب  ل ِد ت ذ 
ِ و ق  يَّ  ي ِن و ت  ع ِمري  الذِّمَّت  ني  ي ن  بِالدَّ ِتل ز اِم التَّأ ِخرِي الدَّ ِم الشُّر وِع ِفيه ا، و إِل ي ِه أ ش ار  اِلس  د ه  يف ال م وَّازِيَِّة بِع د 

لِِه  ر ع  ِفيه ا)بِه و  ن اِفِ  ال م ي م ون ِة ف ِإن  ش ر ع  ج از  التَّأ ِخري  بِن اًء ع ل ى أ نَّ ق  ب ض  ( مل   ي ش  أ ي  يف ال م 
 ".األ  و اِئِل ت ه ب ِض األ  و اِخرِ 

أو " سلم"يف الذمة إ ا جرت بلقظ  املنقعة املوصوفةهو أن إجارة و :  ابلةحلنا : الثالث .1.5.4
تذا وتذا لتحملين إىل متان تذا،  ك هذا الدينار يف منقعة سيارة صقتهاتأسلمت  " سلف"

تذا، وقبل املؤجر، فإنه يشرتط لصحة  أو يف منقعة آدم  صقتها تذا وتذا لبناء حائط صقته
ألهنا بذلك تتون سلما يف املناف ، ولو مل  جرة يف مجلس العهد،إجارة الذمة عندئذ تسليم األ

وهو منه  ( رر باملؤخَّ أي املؤخَّ )الدين بالدين  بض قبل تقرق العاقدين آلل األمر إىل بي ه  ت   
السلم، أو السلف، فال يشرتط فيها تعجيل األجرة،  عنه، أما إ ا مل جتر إجارة الذمة بلقظ

 :ومن نصوص احلنابلة ما يأيت  .هفال يلز م فيها شرط   احلالة، ألهنا ال تتون سلما يف هذه

ار ٌة ع ل ى م و ص وٍف ِبِذمٍَّة ( و ِإن  ج ر ت  ")(: 1/111:  شرح منتهى اسإرادات:  )النص األول إج 
ا لِِبن  ( بِل ق ظِ ) ا و ت ذ  ين ار  يف م ن  ق ع ِة ع ب ٍد ِصق ت ه  ت ذ  ا الدِّ ت ك ه ذ  ل م  اِء ح اِئٍط م ث اًل و ق ِبل  س ل ٍم ك  أ س 
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ِلسِ )ال م ؤ جِّر   ر ٍة مب ج  ي ٍن ( ا ع ت رب  ق  ب ض  أ ج  ٍد لِئ الَّ ي ِصحَّ ب  ي    د ي ٍن ِبد  إىل  ( ت أ ِجيل  ن  ق  ٍ )ا ع ت رب  ( و  )ع ه 
ن اِفِ  ت األ  ع   السَّل ِم ف د لَّ أ نَّ السَّل م  ي ت ون  يف ال م  ي اِن ف ِإن  مل   ت ت ن  بِل ق ِظ س ل ٍم و ال  أ ج ٍل م ع ل وٍم ت 

 " .س ل ف  مل   ي  ع ت ب  ر    ِلك  

  :إال أن يتون العهد على منقعة يف الذمة فقيه وجهان "(: 1/571:  التايف: )النص الثاين
ال جيوز ألنه : والثاين. ة فجاز تأجيله تما لو تان على عنير جيوز ألنه عوض يف اسإجا: أحدمها
 ".ى ما يف الذمة فلم جيز تأجيل عوضه تالسلمعهد عل

وجوب تعجيل األجرة يف إجارة الذمة يف مجلس العهد، : األول: رأيان وحمصلة هذه األقوال .1.5.3
وهو قول املالتية واحلنابلة  قياسًا على السلم سواء أعهدت بلقظ السلم أم بلقظ اسإجارة

 إ ا مل تتن بلقظ السلم أو السلف ةجواز تأجيل األجرة يف إجارة الذم: الثاين  .والشافعية
 . الشافعيةو  على وجه عند احلنابلة

املعيار الشرع   وقد أخذ جبواز تأجيل األجرة يف إجارة الذمة، ذا اخلالفوقد اشتهر ه .1.5.1
، وندوة الربتة الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اسٍإسالمية( 1)رقم 

ه  13/13/5341بتاريخ ( 1)الهرار ))الشرعية لبنك اسإمناء ، واهليئة (41/1/6)الثالثني 
 :   وفيما يل  بعض النصوص.  واهليئة الشرعية ملصرف الراجح (.  م16/13/1113 -

 (57)نص املعيار الشرع  

جيوز أن ته  اسإجارة على موصوف يف  4/1"(. منه ومستنده الشرع  منسوبًا للشافعية واحلنابلة 4/1البند "
حيث يتقق على تسليم ( اسإجارة املوصوفة يف الذمة)قًا منيبطاً، ولو مل يتن مملوتًا للمؤجر الذمة وص

العني املوصوفة يف موعد سريان العهد، ويراعى يف  لك إمتان متلك املؤجر هلا أو صنعها، وال يشرتط 
ه فللمستأجر وإ ا سلم املؤجر غري ما مت وصق. فيها تعجيل األجرة ما مل تتن بلقظ السلم أو السلف

مستند جواز اسإجارة لعني : "وجاء يف مستند  لك . اه "رفيه وطلب ما تتحهق فيه املواصقات
موصوفة يف الذمة قبل متلتها أن  لك ال يؤدي للنزاع، وه  تالسلم، وال يشرتط تعجيل األجرة فيها 

 .اه "على أحد قولني للشافعية واحلنابلة

 :(ه 11/1/5316بتاريخ  664الهرار )جح  الرا نص قرار اهليئة الشرعية ملصرف

 (664)الهرار 
 الدورة الثالثة –السنة الثالثة 
 ه 11/1/5316

 515/4/4مبحير االجتماع  6مرفق 
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 .حتم إجارة املوصوف يف الذمة م  تأجيل األجرة أو تهسيطها، وحتم مهاولة املستأجر سإنشائه: املوضوع

ال نيب بعده حممد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من 
 :إىل يوم الدين، أما بعد

فإن اهليئة الشرعية لشرتة الراجح  املصرفية لالستثمار يف اجتماعها األول بعد املئة، السنة الثالثة، الدورة 
دينة م، يف م7/3/1111و6و1-ه 11/1/5316و17و16الثالثة، أيام الثالثاء واألربعاء واخلميس 

الرياض، مبىن اسإدارة العامة، قاعة اجتماعات اهليئة الشرعية، بعد اطالعها على مذترة العرض املعدة 
من أمانتها بشأن ما ورد من اجملموعة املصرفية للشرتات؛ للنظر يف حتم إجارة املوصوف يف الذمة 

مشاري  للعمالء يف متويل  -وحدها أو م  بنوك أخرى–وتهسيط األجرة، فالشرتة ترغب الدخول 
 :بطريق اسإجارة م  التمليك الالحق، و لك على النحو اآليت

يتون لدى العميل مشروع حيتاج إىل متويل وتنقيذ، فتؤجره الشرتة عيناً موصوفة يف الذمة م  تعليق متليته إياها 
تهاول على سداد مجي  دفعات اسإجارة، وهذه العني املوصوفة ه  املشروع الذي يريده العميل، مث 

الشرتة  العميل على إنشاء هذه العني املوصوفة، فيهوم هو بالتعاقد م  مهاول لتنقيذ املشروع باملواصقات 
نقسها اليت تيمنها عهد املهاولة بينه وبني الشرتة، فإ ا انتهى املشروع وتسلمته الشرتة سلمته للعميل 

 .إنقا اً لعهد اسإجارة

ه  والثامن 1/51/5311و3و4 اجتماعاهتا الساب  والتسعني يف وتانت اهليئة قد درست هذا املوضوع يف
ه  واملئة يف 14/5/5316و11و15ه  والتاس  والتسعني يف 11/51/5311و15والتسعني يف 

 .ه 7/1/5316و6

وبعد اطالعها على مذترة العرض املعدة من أمانتها بشأن ما ورد من اجملموعة املصرفية للشرتات؛ للنظر يف 
شرتة للمستأجر منها موصوفًا يف الذمة يف توقي  عهد املهاولة م  املهاول املنقذ، م  حتم توتيل ال

التصريح باسم الشرتة طرفًا يف عهد املهاولة، ويف حتم توتيل الشرتة للمستأجر يف اسإشراف على 
 .إنشاء املؤج ر املوصوف

الذمة، والذي تبني منه أن وبعد االطالع على البحث املعد من أمانة اهليئة يف إجارة املوصوف يف 
 .للقههاء قولني يف إجارة املوصوف يف الذمة م  تأجيل األجرة

 .املن ؛ لئال يصري بي  دين بدين، وهو قول املالتية واألصح عند الشافعية: الهول األول

 .اجلواز ما مل تتن بلقظ السلم أو السلف، وهو قول احلنابلة ووجه عند الشافعية: الهول الثاين

 :النصوص القههية يف الهولني ما يأيتومن 
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ومن شرط إجارة الذمة أن يعجل النهد عند مالك ليخرج من : "3/343جاء يف بداية اجملتهد البن رشد 
 .اه "الدين بالدين

فإن تان العهد على منقعة يف الذمة مل جيز بأجرة مؤجلة؛ ألن إجارة ما : "4/141ويف املهذب للشريازي 
 جيوز السلم بثمن مؤجل فتذلك اسإجارة، وال جيوز حىت يهبض العوض يف اجمللس تما يف الذمة تالسلم، وال

إن تان العهد بلقظ السلم وجب قبض العوض يف اجمللس؛ ألنه : ال جيوز يف السلم، ومن أصحابنا من قال
م، ومعناه سلم، وإن تان بلقظ اسإجارة مل جيب؛ ألنه إجارة، واألول أظهر؛ ألن احلتم يتب  املعىن ال االس

معىن السلم فتان حتمه تحتمه، وال تستهر األجرة يف هذه اسإجارة إال باستيقاء املنقعة؛ ألن املعهود عليه يف 
 .اه "الذمة فال يستهر بدله من غري استيقاء تاملسلم فيه

تأجيل  اسإجارة الواردة على الذمة، فال جيوز فيها: النوع الثاين: "6/11ويف العزيز شرح الوجيز للرافع  
األجرة واالستبدال عنها وال احلوالة هبا وال عليها وال اسإبراء، بل جيب التسليم يف اجمللس ترأس مال السلم؛ 

فوجهان، بنومها على أن ... فإن تعاقدا بلقظ اسإجارة ... هذا إ ا تعاقدا بلقظ السلم ... ألنه سلم يف املناف  
عراقيني والشيخ أيب عل  أن احلتم تما لو تعاقدا بلقظ السلم االعتبار باللقظ أم باملعىن؟، أصحهما عند ال

 .اه .."

( بلقظ سلم)إجارة على موصوف بذمة ( وإن جرت: ")1/461ويف شرح منتهى اسإرادات للبهويت 
( اعترب قبض أجرة مبجلس)تأسلمتك هذا الدينار يف منقعة عبد صقته تذا وتذا لبناء حائط مثاًل وقبل املؤجر 

فإن مل تتن بلقظ سلم ... إىل أجل معلوم تالسلم، ( تأجيل نق )اعترب ( و)صري بي  دين بدين، عهد؛ لئال ي
 .اه "وال سلف مل يعترب  لك

وإن استأجر يف الذمة ظهراً : قال يف التلخيص والرعاية: القائدة الثانية: "6/55ويف اسإنصاف للمرداوي 
زاد يف . األجرة يف اجمللس وتأجيل السقر مدة معينةيرتبه أو حيمل عليه إىل متة بلقظ السلم اشرتط قبض 

 .اه "انتهى. وهل جيوز تأخريه؟ حيتمل وجهني. وإن تان بلقظ اسإجارة جاز التقرق قبل الهبض: الرعاية

التمويل اجلماع ، : ه ، وموضوعه11/1/5356يف ( 151)وبعد االطالع على قرار اهليئة  ي الرقم 
، "الدخول م  مجموعة بنوك إسالمية لتمويل جزء من مشروع: "وموضوعه، (136)وقرار اهليئة  ي الرقم 
، وقرار اهليئة ("136)تعديل الهرار  ي الرقم : "ه ، وموضوعه6/6/5351يف ( 171)وقرار اهليئة  ي الرقم 

الواعد بالشراء أو اآلمر )حتم توتيل الطرف املهابل : ه ، وموضوعه51/55/5315يف ( 345) ي الرقم 
التمويل : ه ، وموضوعه54/6/5314يف ( 146)يف عمليات املراحبة، وقرار اهليئة  ي الرقم  (بالشراء

حتم استئجار عني موصوفة يف : ه ، وموضوعه51/3/5313يف ( 171)التجميع ، وقرار اهليئة  ي الرقم 
 .بتأجريها لطرف ثالث -بعد تعينها-الذمة وتوتيل املؤجر 
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الصادر من هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ( 3) ي الرقم وبعد االطالع على املعيار الشرع  
 :، وفيه"اسإجارة واسإجارة املنتهية بالتمليك: "اسإسالمية، وموضوعه

اسإجارة )جيوز أن ته  اسإجارة على موصوف يف الذمة وصقًا منيبطاً، ولو مل يتن مملوتًا للمؤجر  4/1"
ليم العني املوصوفة يف موعد سريان العهد، ويراعى يف  لك حيث يتقق على تس( املوصوفة يف الذمة

. إمتان متلك املؤجر هلا أو صنعها، وال يشرتط فيها تعجيل األجرة ما مل تتن بلقظ السلم أو السلف
 .اه "وإ ا سلم املؤجر غري ما مت وصقه فللمستأجر رفيه وطلب ما تتحهق فيه املواصقات

سإجارة لعني موصوفة يف الذمة قبل متلتها أن  لك ال يؤدي للنزاع، مستند جواز ا: "وجاء يف مستند  لك
 .اه "وه  تالسلم، وال يشرتط تعجيل األجرة فيها على أحد قولني للشافعية واحلنابلة

 .وبعد االطالع على تالم القههاء يف االستصناع، وخالفهم يف تأجيل الثمن فيه

جيوز أن : "ه ، الذي نص على أنه11/1/5355يف ( 31)وبعد االطالع على قرار اهليئة  ي الرق م 
 .اه "يتون الثمن يف االستصناع معجاًل أو مؤجاًل أو مهسطاً 

جيوز يف عهد "الذي نص على أنه  67/4/7وبعد االطالع على قرار مجم  القهه اسإسالم   ي الرقم 
 .اه "االستصناع تأجيل الثمن تله أو تهسيطه إىل أقساط معلومة آلجال حمددة

إجازة منو ج متليك : "ه ، وموضوعه51/7/5311يف ( 641)بعد االطالع على قرار اهليئة  ي الرقم و 
 ".لعني مؤجرة معلق على السداد

حتم اسإجارة بأجرة : "ه ، وموضوعه1/51/5311يف ( 611)وبعد االطالع على قرار اهليئة  ي الرقم 
 ".متغرية

 :ا يأيتوبعد الدراسة والنظر واملناقشة قررت اهليئة م

أن تتون األجرة  -حينئذٍ –جيوز أن ته  اسإجارة على موصوف يف الذمة مما ينيبط بالوصف، واألصل : أوالً 
معجلة، وجيوز تهسيط األجرة أو تأجيلها إ ا مل يتن عهد اسإجارة بلقظ السلم أو السلف يف أرجح 

 .قو ي العلماء

لق متلك العميل لذلك األصل املؤجر على سداد مجي  جيوز للشرتة يف إجارة املوصوف يف الذمة أن تع: ثانياً 
دفعات اسإجارة، فتنتهل ملتية العني إىل العميل حبصول املعلَّق عليه، وهذا جاٍر على ما أجازته اهليئة يف 

إجازة منو ج متليك لعني مؤجرة معلق : "ه ، وموضوعه51/7/5311والتاريخ ( 641)قرارها  ي الرقم 
 ".على السداد

 :إجارة املوصوف يف الذمة الذي حيتاج إىل إنشاء ترد على صور، أبرزها ما يأيت: ثالثاً 
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أن تتون اسإجارة بدون متليك الحٍق، ويتوىل املؤِجر إنشاء املؤج ر املوصوف أو يهاول طرفاً ثالثاً : الصورة األوىل
 .سإنشائه

 .املستأجر  سإنشاء املؤج ر املوصوفأن تتون اسإجارة بدون متليك الحٍق، ويهاول املؤِجر  : الصورة الثانية

أن تتون اسإجارة م  متليك الحٍق، ويتوىل املؤِجر إنشاء املؤج ر املوصوف أو يهاول طرفًا ثالثاً : الصورة الثالثة
 .سإنشائه

 .أن تتون اسإجارة م  متليك الحٍق، ويهاول املؤِجر  املستأجر  سإنشاء املؤج ر املوصوف: الصورة الرابعة

فه  ممنوعة لشبهة العينة وابتعاداً  –وه  حمل سؤال الشرتة  -لثالث األوىل جائزة، أما الصورة الرابعة فالصور ا
 .عن الصورية

أن يتون املستأجر وتياًل للمؤِجر يف توقي  عهد املهاولة  -يف حال تون املهاول املنقذ طرفًا ثالثاً  -جيوز : رابعاً 
املؤج ر املوصوف، وحينئٍذ تطبق أحتام الوتالة، ومن  لك  م  منقذ املشروع، ويف اسإشراف على إنشاء
 .أن الوتيل ال ييمن إال بالتعدي أو التقريط

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 اهليئة الشرعية

 (نائباً للرئيس)عبد اهلل بن سليمان املني     (رئيساً )عبد اهلل بن عبد العزيز بن عهيل 

 (عيواً )أدم د بن عبد اهلل بن دمي د     (عيواً )عل  سري املبارت  أدمد بن 

 (عيواً )إبراهيم بن عبد اهلل اجلربوع     (عيواً )عبد اهلل بن حممد بن خنني 

 (عيواً وأميناً ) عبد الردمن بن صاحل األطرم   

العهد  على رأي الشافعية واحلنابلة جبواز التأجيل إ ا مل يتن (15: السويلم)استدرك  وقد .1.5.6
  : بلقظ اسإجارة مبا يأيت

وظن البعض أن هذا التقريق شتل  أو لقظ ، وليس تذلك، بل هذا التقريق خيتص مبا إ ا  "
أسلمت إليك هذا الدينار، أو : معينة عند العهد، تأن يهول( األجرة أو الثمن)تانت النهود 

 لك أن النهود تتعني بالتعيني و . اشرتيت هبذا الدينار، ويتم التصريح باسم اسإشارة إىل الدينار
قال هذا الدينار فهد تعني الثمن، ويف هذه احلالة ال يبهى الثمن  ، فإ اعند الشافعية واحلنابلة

أو األجرة يف  مة املشرتي أو املس تأجر، فلو تقرقا قبل قبض الدينار مل يتونا قد تقرقا عن 
 تأجر، خبالف املعهود عليه إ  الدين بدين ألن الثمن تعني وخرج من  مة املشرتي أو املس

 ".  يزال يف  مة األجري أو البائ 



11 

 :وقد  تر هذا املعىن يف توصيات ندوة الصتوك فنصت التوصية على النحو اآليت

م  تعني الثمن، يرج  احلتم إىل ( 5/1: )صيغة العهد هل ه  بلقظ السلم أو اسإجارة( 1") 
ندوة ".  ]تعني الثمن، فيجب تعجيل األجرةبدون ( 1/1. )مسألة تعني النهود بالتعيني

  [. 1151مايو  11-13عرض وتهومي، جدة : الصتوك اسإسالمية

ما يؤيد هذا التوجه من عبارات الشافعية، راج  عبارة املهذب وفتح للباحث صحة ال يظهر و 
عبارة  يوجد هذا املعىن يفالعزيز، بل فيهما تصريح بالرتدد بني اعتبار املعىن أو االسم، وال 

اسإنصاف لدى احلنابلة، وقد وق  الهول باجلواز من شيوخ بعض احلنابلة يف اهليئة الشرعية 
 .  للراجح  تما مر

وبعد التأمل يف حمل النزاع، واخلالف املذتور ال يرى الباحث مانعًا من العمل برأي :  رأي الباحث .1.1
واسإجارة  ،ة املعينة امليافة للمستهبلاسإجار به بني لتشاااحلنابلة يف اجلواز، ويستأنس هلذا الرأي 

والتعيني وإن تيمن معىن زائداً للعني، إال أنه ليس فيه معىن زائد ومؤثر للمناف ،  املوصوفة يف الذمة،
ولذا فإن الباحث ال يرى مانعًا من .  وميافة للمستهبلألن املناف  يف احلالني ال توصف بالتعيني، 

 .  ز تعجيل األجرة، أو تأجيلها، أو تهسيطهااألخذ برأي احلنابلة من حيث جوا

  : حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد .3
وإجارة العمل يف الذمة السابهني صتوك صتوك حملها ، يهابل إجارة األعيان املوصوفة يف الذمة .4.5

هيئة احملاسبة واملراجعة للصتوك الصادر عن ( 57رقم )للمعيار الشرع   املناف  يف تل نوع، وطبهاً 
 :  للمؤسسات املالية اسإسالمية

وثائق متساوية الهيمة يتم إصدارها :  صتوك ملتية مناف  األعيان املوصوفة يف الذمة" .4.5.5
وتصبح . بغرض إجارة أعيان موصوفة يف الذمة واستيقاء األجرة من حصيلة االتتتاب فيها

وحمل البحث هنا  (.4/1/1البند" )لصتوكمنقعة العني املوصوفة يف الذمة مملوتة حلملة ا
( 4/1/5البند )، وه  تهابل صتوك ملتية مناف  األعيان املوجودة هذا النوع من الصتوك

 . (بنوعها سواء أتانت صادرة على عن مالك العني، أو مالك املنقعة

ه  وثائق متساوية الهيمة يتم إصدارها : صتوك ملتية اخلدمات من موصوف يف الذمة" .4.5.1
تمنقعة التعليم من جامعة يتم حتديد )تهدمي اخلدمة من مصدر موصوف يف الذمة  بغرض

واسيتقاء األجرة من حصيلة االتتتاب فيها، وتصبح تلك ( مواصقاهتا دون تسمتها
وقد مت التنويه سابهًا بأن هذا النوع .  (4/1/3البند ) "اخلدمات مملوتة حلملة الصتوك

 . خارج نطاق البحث
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قبل تعيني احملل الذي تستوىف : األوىل: اف  األعيان املوصوفة يف الذمة متر مبرحلتنيصتوك ملتية من .4.1
أما التداول بعد .  بعد تعيني احملل وبدء العمل يف احملل الذي تستوىف منه املنقعة: منه املنقعة، والثانية

، واحلهوق واملناف التعيني فيخي  ألحتام تداول املوجودات اليت تتتون من الديون والنهود واألعيان 
 املبحثقد سبق للمجم  أن أصدر فيها رأيًا وسوف يستتمل يف على أساس الغلبة أو التبعية و 

هو حمل اسإشتال هنا، ومصدر اسإشتال أن فوأما التداول قبل تعيني احملل .  الراب  من هذا البحث
لسلم، تاملسلم فيه يف ا  صدرمبثابة دين يف  مة امل بعني موصوفة يف الذمة، واحمللحمل الصتوك متعلق 

وقد   .وال جيوز بي  املسلم فيه قبل قبيه، أو تداوله إال بشروط الدين، وإمنا جيوز إنشاء سلم موازي
الخالف يف أن : إجارة عني موصوفة يف الذمة:  "جاء يف ندوة الصتوك بشأن توصيف احملل ما يأيت

  (. احملور الثالث:  الصتوك ندوة) ". املناف  يف هذه احلالة دين يف  مة املؤجر

عند ليس ورادا ً  -رغم أمهيته-الذي نوقش يف املبحث الثاين التنويه بأن إشتال تأجيل األجرة  رجيد .4.4
  .  ن االتتتاب يف الصتوك يتم نهداً أل ،إصدار صتوك على مناف  عني موصوفة يف الذمة

ىل أن تداول صتوك مناف  إ -تما مر يف املبحث األول–وقد نوه اجملم  يف دروته العشرين  .3.3
التوصية  تاألعيان املوصوفة يف الذمة من اسإشتاالت اليت تتعلق باسإجارة املوصوفة يف الذمة، وتيمن

التداول لصتوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل تعيني : "ما يأيت (5/4: ندوة الصتوك)الصادرة عن 
املوصوف يف الذمة بعد تعيني العني، التداول لصتوك إجارة ( 1/4.  )العني، خيي  ألحتام السلم

  ".  تراج  قرارات مجم  القهه اسإسالم  الدو ي السابهة
تداول صتوك مناف  األعيان املوصوفة يف الذمة قبل  حتمهناك قوالن يف  وقد أظهر البحث أن .4.1

  : التعيني ومها

ؤسسات املالية وهو الهول الذي أخذت به هيئة احملاسبة واملراجعة للم . عدم اجلواز: األول .4.1.5
، وفيما يأيت تقصيل وتذلك ندوة الربتة الثالثني، (57)اسإسالمية يف معيار املعيار الشرع  

  : هذا نصوصهم

ال جيوز تداول صتوك ملتية مناف  األعيان : "(1/1/1البند : 57: رقم)املعيار الشرع   
مبراعاة ضوابط التصرف يف املوصوفة يف الذمة قبل تعيني العني اليت تستوىف منها املنقعة إال 

  . 1تداول الصتوك فإ ا تعينت جاز. الديون
                                                           

على عدم جواز تداول النوع الثاين ال جيوز تداول صتوك ملتية :  )بشأن الصتوك( 57)املعيار الشرع   تما نص  1
عيني الطرف الذي تستوىف منه اخلدمة إال مبراعاة ضوابط اخلدمات اليت تستوىف من طرف موصوف يف الذمة قبل ت

 . وه  ليست حمل البحث هنا(. 1/1/51البند رقم (.  )فإ ا تعني الطرف جاز تداول الصتوك. التصرف يف الديون
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ال جيوز ملن استأجر عينا موصوفة يف الذمة أن ": (41/1/6)ندوة الربتة الثالثني توصية 
ال جيوز التصرف  -تالسلم  –سلمها ألهنا تإال بعد أن ي( من الباطن)يعيد تأجريها لغريه 

دون  –جري عني موصوفة يف الذمة باملواصقات نقسها فيهما قبل الهبض، لتن حيق له تأ
 .  (إجارة موازية)للمستأجر الثاين  مث إ ا تسلمها ي سلمها -ربط مبا استأجره

 بعض القههاء املعاصرين إىل اجلوازو هب .  اجلواز بدون اشرتاط تعيني احملل: الهول الثاين .4.6
 :  وفيما يل  النصوص( حسان، دماد)

 :  (441: دماد)نص 

أي بي  الصتوك اليت متثل )تداوهلا؛ وحيث إن مناف  األعيان احملددة بذواهتا جيوز تصتيتها، وتذا "
فإنه جيوز تصتيك املناف  املعهود عليها يف إجارة الذمة، ( ملتية تلك املناف  املعهود عليها يف إجارة األعيان

بعهد )تهبل البي   -بطبيعتها-ألن املناف  املعلومة  املوصوفة يف  مة املؤجر، الثابتة دينًا فيها، وتداوهلا بالبي ،
إخل ميثل البدل ..أجري املستأجر املنقعة اليت استأجرها لشخص ثالث وراب  وخامستوتذا التداول ب( اسإجارة

إذ ال فرق في الذي استأجر به وبأقل وبأتثر، سواء أتان عهد اسإجارة األول إجارة عني أم إجارة  مة، 
ين كون المنفعة التي ترد عليها الملكية بعقد اإلجارة متعلقة بعين محددة بذاتها وبين  النظر الفقهي ب

ية املشرتطة لصحة على حنو تتحهق معها املعلوم، طاملا أهنا حمددٌة بالوصف، مبينٌَّة كونها متعلقة بذمة المؤجر
 .  بيعها وتداوهلا

 (: حسان)نص 

جرين لعني موصوفة أو مشرتين ملنقعة موصوفة يف  مة وجيوز حلملة الصتوك أو وتيلهم بصقتهم مستأ"
املؤجر أن يعيدوا تأجري هذه العني ملؤجرها أو ملستأجر آخر بأجرة أعلى من األجرة اليت دفعت للمؤجر ولو قبل 

 ".  قبض العني اليت تستوىف منها هذه املنقعة

إجارة األعيان املوصوفة يف الذمة يستند إىل خالف القههاء يف ( حسان)باجلواز طبهًا ملستندات  والهول
بعض  وجه عند احلنابلة وقول عندوالهول باجلواز .  من حيث حتم اسإجارة من الباطن قبل قبض العني

، وفهاً ملا أورده ابن وأما التأجري بعد قبض العني اليت تستوىف منها املنقعة فجائز عند مجهور القههاء . الشافعية
   .قدامة يف املغين

 : (1/413غين امل)ص ن

ت أ ج ر ة  إ  ا ق  ب ي ه ا: ف ص لٌ  ت أ ِجِر أ ن  ي  ؤ جِّر  ال ع ني   ال م س  و ه و  ق  و ل  س ِعيِد ب ِن . ن صَّ ع ل ي ِه أ دم  د  . و جي  وز  لِل م س 
ة  ب ِن ع ب ِد الرَّدم    رِم ة ، و أ يب س ل م  ، و الشَّع يبِّ، و الث َّو رِيِّ، و الشَّاِفِع ِّ ال م س يِِّب، و اب ِن ِسريِين ، و مج  اِهٍد، و ِعت  ِن، و النَّخ ِع ِّ

؛ أِل نَّ النَّيبَّ . و أ ص ح اِب الرَّأ ي ر ى، أ نَّه  ال  جي  وز  ن  ه ى ع ن  رِب ِح  -ص لَّى اللَّه  ع ل ي ِه و س لَّم  -و   ت ر  ال ه اِض  ِفيِه رِو اي ًة أ خ 
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ن  ، م ا مل   ي ي م ن   انِهِ و ال م  خ ل  يف ض م  ب  ي ِ  ال م ِتيِل . اِف   مل   ت د  ، ت  انِِه، ف  ل م  جي  ز  خ ل  يف ض م  و أِل نَّه  ع ه د  ع ل ى م ا مل   ي د 
لِيِل أ نَّ . و ال م و ز وِن ق  ب ل  ق  ب ِيهِ  ن اِفِ ، ِبد  ِ ق ام  م ه ام  ق  ب ِض ال م  ه  جي  وز  التَّص رُّف  ِفيه ا، و األ  و ل  أ ص حُّ؛ أِل نَّ ق  ب ض  ال ع ني 

ر ةِ  ر ِة ع ل ى الشَّج  ب  ي ِ  الثَّم  ا األ  ص لِ . ف ج از  ال ع ه د  ع ل ي  ه ا، ت  ر ى هِل ذ  ا ف ِإنَّه  ال  . و ي  ب ط ل  ِقي اس  الرِّو اي ِة األ  خ  إ  ا ث  ب ت  ه ذ 
ار ت ه  إالَّ ِلم ن  ي  ه وم  م ه ام ه ، أ و  د ون   ا ت  ه دَّم  جت  وز  إج  ا ف ال  جت  وز  ِمن  غ ري ِ . ه  يف اليَّر ِر؛ ِلم  ا ق  ب ل  ق  ب ِيه  ف أ مَّا إج ار ت  ه 

 ِ ه ني  ِد ال و ج  ٌة ِبع ه دِ . ال م ؤ جِِّر، يف أ ح  ن اِف   مم  ل وت  ؛ أِل نَّ ال م  ه ور  ِمن  ق  و  ي   الشَّاِفِع ِّ ِنيق ة ، و ال م ش  ا ق  و ل  أ يب ح   و ه ذ 
، ت األ  ع ي انِ  ِد ع ل ي  ه ا ال ه ب ض  ، و ه و  ق  و ل  ب  ع ِض الشَّاِفِعيَِّة؛. م ع او ض ٍة، ف اع ت رب  يف ج و اِز ال ع ه  ، جي  وز  خ ر   ق  ب ض   أِل نَّ  و اآل 

 ِ ِر، ف ِإ  ا ف  . ف  ل م  ي ِهف  ج و از  التَّص رُِّف ع ل ي هِ  إل ي ِه، اليَّم ان   بِهِ  ي  ن ت ِهل   ال   ال ع ني  ار ت  ه ا ق  ب ل  ال ه ب ِض ِمن  ال م ؤ جِّ أ مَّا إج 
ا ق  ب  : ق  ل ن ا ؛ أِل نَّه  ع ه د  ع ل ي  ه  ه اِن أ ح د مه  ا ال  جي  وز   . ل  ق  ب ِيه اال  جي  وز  ِمن  غ ري ِ ال م ؤ جِِّر ت ان  ِفيه ا ه اه ن ا و ج 

 : ملا يأيتجواز التداول  : الباحث رأي .4.7

يوجد معىن زائد يف فال امليافة للمستهبل، ة املعينة واسإجار سإجارة املعينة اب سوةأ .4.7.5.5
  . ومواصقاهتا اسإجارة املعينة عن املوصوفة يف الذمة فيما يتعلق مبلتية املنقعة

نص التايف الذي  وهو املعىن الوارد يف، على أحتام السلم ألحتام اسإجارةتغليبًا  .4.7.5.1
إال أن يتون العهد على منقعة ":   ونصهاألجرة  يف سياق بيان حتم تأجيلسبق نهله 

فجاز تأجيله كما لو كان جيوز ألنه عوض يف اسإجارة : أحدمها:  يف الذمة فقيه وجهان 
 ".  ال جيوز ألنه عهد على ما يف الذمة فلم جيز تأجيل عوضه تالسلم: والثاين .على عين

الذي مت التوصل إليه  – هانسجامًا م  الهول جبواز تأجيل األجرة هلذا السبب نقس .4.7.5.4
 . فهد رجح الهول جبواز التأجيل نظراً ملعىن اسإجارة، وهتذا هنا -يف املبحث السابق

 :  معايير وحاالت التبعية والغلبة .3
من حيث النشأة والتطبيق يالحظ أن نظرية التبعية  2يف ضوء استهراء الباحث لنظرييت التبعية والغلبة .3.1

لتداول األسهم والوحدات االستثمارية والصتوك اليت تتتون  شرع  ض  إطاروالغلبة نشأتا بغرض و 
دون االلتزام  -واحلهوق دماتاخلناف  و املعيان و األديون و المن النهود و -موجوداهتا من خلطة 
 .  النهود والديونوتداول باألحتام الشرعية لبي  

                                                           

الية مصادر الباحث يف هذا االستهراء رأي اهليئات الشرعية يف تل من مصرف الراجح  يف السعودية، وبيت األوراق امل  2
، وحبثا الدتتور عل  الندوي يف موضوع يف تداول (15)يف التويت، والبنك األهل  يف السعودية، املعيار الشرع  

األسهم والتبعية املعدين يف أمانة اهليئة الشرعية ملصرف الراجح  ألغراض امللتهى القهه  األول ملصرف الراجح  املنعهد 
تتور الندوي مجعاً نقيساً للهواعد القههية وأقوال القههاء يف الهلة والتثرة وقد تيمنت أحباث الد .  1/1/1115بتاريخ 

وتانت تلك األحباث واملناقشات اليت جرت حوهلا .  والهصد والتبعية ومسألة مدة عجوة ومسألة العبد الذي له مال
 . أساساً ملا صدر عن امللتهى القهه  األول ملصرف الراجح 
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طة بدون النظر ألحتام ل  اخل   يان واملناف  غالبة فيجوز تداولتقيد نظرية الغلبة بأنه إ ا تانت األعو  .3.2
، وهذا يعين بالزيادة على النصفإما وتتحهق الغلبة ".  لباغاحلتم لل"الديون والنهود عماًل بهاعدة 
وحد التثرة للمغلوب هو  ، تون املغلوب قلياًل وليس تثرياً يأن أو .  أال تبلغ الديون والنهود النصف

وهذا يعين أن تبلغ ، عن الثلثأو أن يزيد  -ويدعم  لك شواهد من القهه املالت  – لثأن يبلغ الث
 (.  تداول: الندوي).  الثلثني أو تزيدواملناف  األعيان 

 ؛تانت النهود والديون تابعة لألعيان واملناف  وليست مهصودة لذاهتاإن  وتقيد نظرية التبعية بأنه  .3.3
 "التاب  ال يقرد باحلتم"حتام الديون والنهود عماًل بهاعدة فيجوز تداول اخللطة بدون النظر أل

أن يتون املتبوع  : سإعمال نظرية التبعيةواشرتطوا .  "يغتقر يف التواب  ما ال يغتقر يف غريها"وقاعدة 
، أن يتون البي  والتداول بعد بدء النشاط، وأن يبهى النشاط مستمراً هو املهصود بالبي  والتداول، و 

ث الوصية يعمال حبد عن الثلث (األعيان واملناف )املتبوع هل يأال ما سبق ومعه شرط يراعى أو 
أو ، (15:املعيار الشرع ) ألن األقل من الثلث يتون يف حتم التاب  ،"الثلث والثلث تثري"

هليئة الشرعية لبيت األوراق ا) من اخللطة% 51أن تبلغ األعيان واملناف  يستأنس لبدء النشاط ب
  . (156 :الهرار، و امللتهى القهه  األول: الراجح )، أو بدون شرط نسبة معينة (يف التويت املالية

ض اآلخر يعمل بهاعدة التبعية ويرون الغلبة، والبعقاعدة يعمل  هاويقيد استهراء التطبيهات أن بعي .3.3
األنشطة ألنسب للتطبيق على أسهم البنوك اسإسالمية والشرتات املسامهة  ات أن قاعدة التبعية ا

املباحة وشرتات االستثمار والتمويل اسإسالمية، والصتوك والوحدات االستثمارية يف الصناديق 
املهصود هو الغرض والنشاط األساس  املتمثل أن على أساس  النشاط واستمرارهبدء بعد  اسإسالمية

صرافة وشرتات خالفًا لشرتات ال، وأن النهود والديون تب  هلا،  واحلهوق يف األعيان واملناف 
 . التسهيالت الربوية اليت ال تنشأ ديوهنا عن سل 

ة هل يعرف املهصود بنية املتلف أم مبحل العهد؟ يعهلا قاعدة التبمن اسإشتاالت اليت تعرضت  .3.1
  : أن العربة مبا يف نقس األمرطبهاً الراجح احتماالن، 

ودة لش   رتة، ه     ال   يت تعت   رب مهص   فقيم   ا يظه   ر أن األعي   ان أو املن   اف  ال   يت جعل   ت أساس   ا يف نش   اط ا
وعل   ى أس   اس ه   ذا التخ   ريج ميت   ن أن يه   ال إن   ه ال مين     أن تت   ون ... بغ   ض النظ   ر ع   ن نس   بتها وحجمه   ا

لألتباع غري املهصودة يف األسهم ووحدات الص ناديق قيم ة مه درة م أخو ة يف االعتب ار م ن حي ث اجلمل ة ، 
غري مهصودة أصالة إ  نشأت من النش اط القعل    وهذا الذي ينسجم م  واق  التعامل، ولتن باعتبار أهنا

ال  ذي يع  د تابع  ا غ  ري وأم  ا م  ا ه  و اله  در ...يف األعي  ان واملن  اف  املهص  ودة أص  الة واس  تهالال يف حم  ل العه  د، 
: الن  دوي).  يف مجي    األح  وال س  يتون لع  ادة الن  اس يف التعام  ل والع  رف اجل  اري بي  نهم ...مهص  ود أص  الة 

 (التبعية
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تدوال : الندوي) العديد من الهواعد واملسائل القههية منهاتا الغلبة والتبعية على وقد تأسست نظري .3.6
 :  (، التبعيةأسهم

 . احلمل تابعاً ألمهمسألة  -
 . بي  الثمرة قبل أن يبدو صالحها م  األصل -
 . بي  الدار م  سهقها وحيطاهنا؟ -
ن باع عبداً وله ماله فماله م:  "والواردة يف قوله صلى اهلل عليه وسلم ومسألة العبد  ي املال -

 .متقق عليه" للبائ  إال أن يشرتط املبتاع
املبنية على حديث الهالدة، وفيه أن فيالة بن عبيد " ودرهم مدة عجوة"ومسألة  -

اشرتيت بوم خيرب قالدة باثين عشر دينارًا فيها  هب وخرز، :  رض  اهلل عنه قال
، فذترت  لك للنيب صلى اهلل عليه فقصلتها فوجدت فيها أتثر من اثين عشر ديناراً 

   .رواه مسلم".  التباع حىت تقصل: "وسلم فهال

 :  ههاء يف املسألة على أربعة أقوالوخالف الق

 . املن  وهو قول الشافعية: الهول األول

 .  اجلواز؛ إ ا تان املقرد أتثر من الذي معه غريه، وهو قول احلنقية

 . وهو قول املالتية. بوي تابعاً اجلواز؛ إ ا تان الر : الهول الثالث

أن يتون املقرد :  ومن عالمات انتقاء احليلة.  اجلواز؛ ما مل يتن حيلة على الربا: الهول الراب 
 . وهو رواية عن أدمد اختارها ابن تيمية.  أتثر، وأن يتون الربوي تابعاً 

جيم  الهول الثاين والهول  والهول الراب  هو األرجح؛ توفيهاً بني حديث العبد وحديث الهالدة وهو
 (. 7ص: السند)لمهصود الشرع  من املعامالت لالثالث، وهو األقرب 

يستهدف صياغة معايري للتبعية والغلبة وتطبيهاهتا فإن سيبين على الهواعد  ألن البحثو  .3.6.5
ز اهليئات االجتهادية اجلماعية أبر توصلت إليه واملسائل القههية  ات العالقة، وعلى ما 

امللتهى القهه  األول ملصريف الراجح  وامللتهى القهه  األول دوة الربتة العشرين، ن:  مثل
 . يف هذا الشأن مجم  القهه اسإسالم  الدو يم  مراعاة ما آخر ما توصل إليه  يف التويت

 .  وفيما يل  عرض لهرارات اهليئات اجلماعية

 20/2))توصية ندوة الربتة العشرين رقم 

 تداوهلا ىرها علمتونات األسهم وأث
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إ ا تان " من أنه ( 1/3) 41بعد االطالع عل  ما جاء يف قرار مجم  القهه اسإسالم  الدو ي رقم 
يف التداول األحتام الشرعية اليت ستبينها الئحة  ىأو ديونا فرتاع نهودا( يف موجودات الصتوك ) الغالب 

وحيث اشتملت أوراق العمل ،   حيت اآلنوهذه الالئحة مل توض....( م  اجمل ىتقسريية توض  وتعرض عل
، بديلة عن مبدأ الغلبة، يف حالة اشتمال الوعاء االستثماري بادئ شرعية عديدةاملهدمة يف هذا املوضوع عل  م

أعيان ومناف  وديون ونهود فإن املبدأ الذي يالئم أوضاع تلك  ىعل( من شرتات أو صناديق أو صتوك)
الديون والنهود هو اعتبار ما هو  ىر عليها تطبيق مبدأ غلبة األعيان واملناف  علاألوعية االستثمارية اليت يتعذ

عليه فإنه جيوز التداول يف أسهم الشرتات أو وحدات الصناديق  . حلاق ما هو تاب  لهإمهصود من التعامل و 
( ادية ومعنويةموجودات م)أعيان  ىأو الصتوك االستثمارية ، بالسعر املرتاض  عليه إ ا اشتملت أصوهلا عل

ومناف  وديون ونهود دون نظر إ ي نسبة تل منها، ما دامت الديون والنهود غري مهصودة بالتعامل بأن تانت 
تابعة لألعيان واملناف  ومل تتحمض تلك األوعية يف النهود مثل األوعية االستثمارية قبل مزاولة أنشتطتها يف 

ن نشاطها يف الذهب والقية والعمالت فينطبق عليها حينئذ األعيان واملناف  أو قبيل تصقيتها، أو أن يتو 
 أحتام الصرف، أو أن تتحمض تلك األوعية يف الديون فينطبق عليها أختام بي  الديون ، تما يف قرار اجملم 

واملراد بالهصد املعترب هو أن يتون حمل التعاقد حصة يف الوعاء االستثماري للنشاط املشروع الهائم أصالة   
وال جيوز تطبيق . التعامل يف النهود احملية والديون احملية ىاملوجودات السلعية واخلدمية غري املهتصر عل ىعل

ومما يستدل به هلذا املبدأ حديث   .للتحايل واختا ه  ريعة لتصتيك الديون وتداوهلا" أن العربة بالهصد"مبدأ 
ت الشرعية العديدة ملبدأ التبعية مثل تبعية التمر قبل بي  العبد الذي له مال ، إ ا اشرتاطه املشرتي ، والتطبيها

بدو الصالح للشجر املبي  ، وتبعية احلمل للدابة املبيعة وغريها مما يتون تابعا غري مهصود بالعهد بالهصد 
 . األساس 

 توصيات الملتقى الفقهي األول لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 .الصناديق المشتملة على ديون ونقود تداول أسهم الشركات ووحدات: موضوعه

 .فندق الهدا شيراتون –مدينة الطائف : المكان
 .م2/8/2001 -هـ 12/5/1322يوم الخميس : الزمان

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال ن يب بع ده حمم د ب ن عب داهلل وعل ى آل ه وص حبه أمجع ني 
 :وبعد

ألول لش   رتة الراجح     املص   رفية لالس   تثمار إىل التوص   يات فه   د انته   ى املش   ارتون يف امللته   ى القهه     ا
 :اآلتية

 :توصيات عامة: أوالً 
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 [مت حذفها لعدم تعلهها باملوضوع]... 

 :توصيات يف موضوع امللتهى: ثانياً 

اطل     املش   ارتون يف امللته   ى عل   ى البح   ث املع   د م   ن أمان   ة اهليئ   ة الش   رعية لش   رتة الراجح     املص   رفية 
، تم  ا اطل    (ت  داول أس  هم الش  رتات ووح  دات الص  ناديق املش  تملة عل  ى دي  ون ونه  ود: )لالس  تثمار بعن  وان

املش    ارتون عل    ى حب    وث مس    اندة وأوراق عم    ل وفت    اوى هيئ    ات إس    المية يف ه    ذا املوض    وع، تم    ا اس    تم  
 :املشارتون للتعهيبات املهدمة من تل من

 .عبدالستار أبو غدة. فييلة الشيخ د (5

 .عبداهلل املطلق. فييلة الشيخ د (1

 .عل  الهرة داغ . فييلة الشيخ د (4

 .فييلة الشيخ    عبداهلل بن خنني (3

 .حممد بن عبدالرزاق الدويش. فييلة الشيخ د (1

 .عبداهلل بن موسى العمار. فييلة الشيخ د (6

 .نزيه دماد. فييلة الشيخ د (7

 :وبعد الدراسة واملناقشة أوصى املشارتون مبا يل 

املشتملة على دي ون ونه ود بن اء عل ى قاع دة التبعي ة  جيوز تداول أسهم الشرتات ووحدات الصناديق -5
 :وأن العربة بالهصد وما عداه فتب ؛ ويدل لذلك ما يل 

عموم النصوص الدالة على أنه يغتقر يف التواب  ما ال يغتقر يف غريها، مثل ح ديث بي   العب د  -
، وغ ري  ل ك الذي له مال، وبي  احلمل م  أمه، وبي  الثمرة اليت مل يبد  صالحها م   األص ل

 .من األمثلة القههية العديدة

أن ه  ذا ال  رأي يع  د األق  رب إىل حتهي  ق مهص  ود الش  ارع م  ن إباح  ة التعام  ل فيم  ا حتهه  ت في   ه  -
ش   روط اسإباح   ة، تم   ا أن يف األخ   ذ ب   ه س   داً حلاج   ة املس   لمني املهتي   ية للتعام   ل يف أس   هم 

 .الشرتات املسامهة ووحدات الصناديق االستثمارية

 .عد أقرب اآلراء إىل إمتانية التطبيقأن هذا الرأي ي -
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اجل  واز امل  ذتور يف القه  رة الس  ابهة مش  روط بب  دء نش  اط الش  رتات املس  امهة والص  ناديق االس  تثمارية؛  -1
ل ئال ي  ؤدي اله  ول ب ذلك إىل ف  تح ب  اب الص  ورية وت داول النه  ود وال  ديون، تم ا أن  ه مش  روط باس  تيقاء 

 .تتون النشاط املتعامل به مباحاً   الشروط األخرى جلواز التعامل باألسهم والوحدات

 .وعلى الهول هبذا الرأي فهل يشرتط يف التاب  أن يتون أقل من املتبوع؟ -4

ويف الص    ناديق االس    تثمارية املبني    ة عل    ى املي    اربة ه    ل يس    تحق املي    ارب رب    ح عمل    ه قب    ل تص    قية  -3
 [ مل يتبني عالقتها بالتبعية]املشارتة؟ 

 .ى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيهذا، وهلل العلم من قبل ومن بعد، وصل

 المشـاركون في الملتقى الفقهي األول
 (رئيساً )عبداهلل بن عبدالعزيز بن عهيل 

 عبداهلل بن عبداهلل الزايد.د عبداهلل بن عبدالردمن البسام    عبداهلل بن سليمان املني  

 عبد الستار أبو غدة. د األطرم عبدالردمن بن صاحل .د أدمد بن عل  سري املبارت  .د

 حممد بن عبد الرزاق الدويش. د  عبداهلل بن حممد اخلنني   عبداهلل بن حممد املطلق .د

 عل  أدمد بن غالم الندوي.د عبد اهلل بن موسى العمار. د

 قرار الملتقى الفقهي األول في الكويت
 قاعدة التبعية في العقود وأثرها على الترخيصات الشرعية

 : مقهوم التبعية وضابطها:  أوالً 

لحاق والتلو، واملراد بالتاب  وباملهصود تبعًا يف العهود بعية يف االصطالح القهه  تعين الالت .5
 . واملعاوضات والصقهات ما تان الهصد إليه الحهاً أو تالياً للمهصود أصالة وهو املتبوع

اقدين أو أغلبهم من املعاملة، وهو املهصود أصالة هو الغرض األساس الذي يهدف إليه مجلة املتع .1
، واملراد "، أو املهصود األترب، أو املهصود األعظم"ما توجه إليه الهصد األول"ما عرب عنه القههاء 

بالتاب  أو املهصود تبعًا ما تان تاليًا للمهصود أصالة، أو الحهًا به يف االستهداف وتوجه اسإرادة 
 . باللة العرف التجاري وخربة أهل الشأن واالختصاصويعرف  لك يوحدد ومييز . يف املعاملة

 : عية في العقود والصفات التجاريةبتما يغتفر بموجب ال:  ثانيا  
ويشمل  -ما تن وجوده يف العهد تابعاً  –اء أنه يغتقر مبوجب التبعية يف العهود هيستخلص من تالم القه
 : األمور اخلمسة التالية
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 . ن عهود املعارضات املاليةالغرر املؤثر يف البي  وحنوه م .5

 . اجلهالة املؤثرة يف عهود املعاوضات املالية .1

 . ربا البيوع وعدم توافر شروط صحة الصرف يف بي  النهود ببعيها .4

 (. أي املبي  املؤخر بالثمن املؤجل)بي  التا ي بالتا يء  .3

إليه احلاجة أو فوات بعض األرتان أو شروط الصحة يف العهود التابعة أو اليمنية، مما تدعو  .1
 . املصلحة الراجحة الغتقار فواته

 : مبنى الرخص والتخفيضات الشرعية في التوابع على ما يلي:  ثالثا  
 . رف  احلرج أو حتهيق املصلحة أو تليهما: ترج  مجي  الرخص والتخقييات الشرعية يف التواب  إىل .5

يف التهديرات الشرعية  أما التخريج القهه  الغتقارها فهو مؤسس على حتم خطاب الوض  .1
حيث يهدر  لك اخللل  –وه  قاعدة أمج  عليها العلماء  –بإعطاء املوجودة حتم املعدوم 

 . املغتقر مبوجب التبعية تالعدم

 : ضابط تطبيق قاعدة التبعية: رابعا  
ني، العرف هو املرج  يف معرفة وحتديد املهصود املتبوع، ويف هذه احلالة ال تتعني التبعية بهدر مع

أما إ ا أشتل حتديد املهصود املتبوع يف العرف أو التبس .  فيحتمل تون التاب  أتثر من النصف أو أقل
%( 11أقل من )أن يتون التاب  دون النصف  –سإعمال قاعدة التبيعة يف هذه احلالة–أمره، فيجب 

 . مراعاة ليابط الهلة والتثرة%( 11أتثر من )واملتبوع أتثر من النصف 

 : من أهم التطبيهات املعاصرة لهاعدة التبعية:  خامساً 

يغتقر يف تداول أسهم الشرتات والصناديق االستثمارية بعد ممارستها لنشاطها اشتمال موجوداهتا  .5
واحلهوق املالية إ ا ظهر بداللة العرف أو حمافظها على نهود وديون تزيد على األعيان واملناف  

هو نشاطها  -دف إليه املتعاقدون أو أغلبيتهم من الشراءالذي يه –السائد أن املهصود أصالة 
التجاري بالشراء والبي  واسإحارة واالستصناع والسلم وغري  لك من العهود الواردة على السل  

 . واملناف 

أما  ا تان ما هو مهصود أصالة وما هو مهصود تبعًا لدى املتعاقدين خقيًا بداللة العرف، 
إىل ضابط الهلة والتثرة، وهو أن األقل تب  لألتثر يف األحتام، ويف فإنه يرج  يف حتديد  لك 

هذه احلالة إ ا تانت الديون والنهود أقل من األعيان واملناف  واحلهوق، فإن تداوهلا مغتقر مبوجب 
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من مجموع املوجودات فإهنا تتون حمظورة % 11التبعية، وإن تانت أتثر منها حبيث تزيد على 
 . التداول

ا الرأي اجته أتثر املشارتني يف املؤمتر، بينما رجح بعيهم وجوب االلتزام بيابط وإىل هذ
 . الهلة والتثرة يف مجي  األحوال

يغتقر يف شراء تذاتر السقر للنهل بالطائرات وغريها اشتمال املعهود عليه على التأمني التجاري  .1
ات التأمني التهليدية لتون  لك الذي جتريه الشرتات الناقلة على حياة الرتاب وأمتعتهم لدى شرت

 . تبعا يف عهد النهل

تدرج من ظ أن اجملم  يالحتعلهة ببي  الدين، وتداول الصتوك، لهرارات اجملم  القهه  املواملتتب   .3.4
والتبعية، لئال يتون  لك   بني نظرية الغلبة اجلمة، مث إىل يعالتبمراعاة نظرية نظرية الغلبة، إىل 
 :  وفيما يل  بيان تطور نظرية اجملم .   ريعة لتداول الدين

بشأن سندات ([ 1/3)41]التأتيد على نظرية الغلبة حسب ما جاء يف الهرار : املرحلة األوىل .3.7.5
  : املهارضة، ونصه

أن تتون صتوك املهارضة قابلة للتداول ب  انتهاء القرتة احملددة لالتتتاب باعتبار  لك "
 .  دات م  مراعاة اليوابط التاليةمأ وناً فيه من امليارب عند نشوء السن

إ ا تان مال الهراض اجملتم  بعد االتتتاب وقبل املباشرة يف العمل باملال ما يزال نهوداً  -أ
 .  فإنَّ تداول صتوك املهارضة يعترب مبادلة نهد بنهد وت طبق عليه أحتام الصرف

حتام التعامل إ ا أصبح مال الهراض ديونًا تطبق على تداول صتوك املهارضة أ -ب
 .  بالديون

إ ا صار مال الهراض موجودات خمتلطة من النهود والديون واألعيان واملناف  فإنه  -ج
على أن يتون الغالب  جيوز تداول صتوك املهارضة وفهًا للسعر املرتاضى عليه،

 ".  يف هذه احلالة أعياناً ومناف 
([ 7/57) 511]لغلبة حسب ما جاء يف الهرار استدعاء نظرية التبعية باسإضافة ل:  املرحلة الثانية .3.7.1

 : فهد نص يف صور بي  الدين اجلائزة على اآليت.  بشأن بي  الدين

 .  "ه  املهصودة من البي بي  الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومناف  "

 : فهد نص يف أحتام الصتوك على اآليت.  بشأن التوريق([ 3/53) 571]وتذلك الهرار 
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ى في الصكوك من حيث قابليتها للتداول االلتزام بالضوابط المنصوص عليها في يراع: "3/ثالثا
 : التالية ( 3/3)30: قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 

 . إ ا تانت متونات الصتوك ال تزال نهوداً فتطبق أحتام الصرف  -5

على تداول الصتوك  إ ا انهلبت املوجودات لتصبح ديوناً تما هو احلال يف بي  املراحبة فيطبق  -1
 . أحتام الدين ، من حيث املن  إال باملثل على سبيل احلوالة 

إ ا صار مال الهراض موجودات خمتلطة من النهود والديون واألعيان واملناف  فإنه جيوز تداول   -4
صتوك املهارضة وفهًا للسعر املرتاضى عليه، على أن يتون الغالب يف هذه احلالة أعياناً 

إ ا تان الغالب نهودًا أو ديونًا فرتاعى يف التداول األحتام الشرعية اليت ستبينها  أما. ومناف 
 ".الئحة تقسريية توض  وتعرض على اجملم  يف الدورة الهادمة

 .ويف مجي  األحوال يتعني تسجيل التداول أصولياً يف سجالت اجلهة املصدرة

أو حيلة لتصكيك الديون وتداولها كأن ال يجوز أن يتخذ القول بجواز التداول ذريعة :  رابعا  
يتحول نشاط  الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن السلع، ويجعل شيء من 

 .السلع في الصندوق حيلة للتداول
أن تتون تتون "قرار التوريق يقسر قرار بي  الدين السابق من حيث املهصود بعبارة  ولعل

أال يتحول نشاط الصندوق للمتاجرة بالديون اليت "اه ، ومعن"األعيان واملناف  ه  املهصودة
 ".  نشأت عن السل 

التقريق بني استخدامات الغلبة والتبعية، حسب ما انتهى إليه اجملم  يف دورته :  املرحلة الثالثة .3.7.4
األخرية العشرين يف اجلزائر بشأن تداول األوراق املالية، من صتوك، أو أسهم، أو وحدات، و لك 

 : ، ونصه(4/11) 511]يف الهرار 

إ ا متخيت موجودات الورقة املالية للنهود أو الديون، فيخي  تداوهلا ألحتام الصرف أو بي  ( 1)"
إ ا متخيت موجودات الورقة املالية لألعيان أو املناف  أو احلهوق، فيجوز التداول بالسعر ( 1. )الدين

يطًا من النهود والديون واألعيان واملناف  واحلهوق إ ا تانت موجودات الورقة املالية خل( 4. )املتقق عليه
إ ا تانت النهود والديون تابعًة ملا يصح أن يتون متبوعاً، وتتون الورقة املالية متيمنة ( أ: )فلها حاالن

( ب. )مللتية املتبوع، فيجوز حينئذ تداول الورقة املالية دون مراعاة نسبة النهود والديون إىل املوجودات
بعية النهود والديون أو عدم تيمن الورقة املالية مللتية املتبوع، فيخي  التداول حينئذ ألحتام انتقاء ت
إ ا تانت الشرتة أو املشروع الذي متثله الورقة املالية مل يبدأ العمل القعل  أو تان حتت ( 3. )الغلبة

ية قد تثبت من خالل ظهر من خالل البحوث املهدمة أن التبع( 1. )التصقية، فيخي  ألحتام الغلبة
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تما ظهر اتساع معيار الغلبة، ونظرًا للحاجة لتحديد معايري . ملتية املشغل، أو العمل، أو النشاط
التبعية وحترير حاالهتا، يوص  اجملم  أن تهوم أمانته بتشتيل فريق من العلماء واخلرباء لدراسة هذه 

البند رابعاً، الهرار ".  ]اجملم  يف دورة قادمة املعايري يف ضوء ما سبق وتهدمي دراسة مقصلة قبل انعهاد
 [. الدورة العشرون، اجلزائر( 4/11) 511رقم 

ة فرق بني حاالت تطبق عليها والظاهر من قرار اجملم  األخري يف الدورة العشرين أنه يف حال اخللط .3.1
احلاالت اخلاصة يري و وقد تيمن الهرار بعض املعا.  الغلبةقاعدة التبعية وأخرى تطبق عليها  قاعدة

 : التبعية أو الغلبة مثل بتطبيق قاعدة

األصل تبعية النهود والديون لألعيان واملناف  واحلهوق يف أسهم الشرتات ووحدات الصناديق  .3.1.5
 . والصتوك، فإن انتقت هذه التبعية طبهت أحتام الغلبة

الغلبة يف  أحتامق وتطبيف ملتية الورقة املالية،  ة يف حال تون التاب  داخالً يالتبع تطبق قاعدة .3.1.1
 .  حال تون التاب  خارجاً عن ملتية الورقة

ق نظرية الغلبة قبل بدء النشاط، أو وتطبالتبعية يف حال بدء النشاط واستمراره،  تطبق قاعدة .3.1.4
 .  يف حال التصقية

 . فال يوجد حد أدىن لألعيان واملناف  واحلهوق بشرط ما سبقحال طبهت قاعدة التبعية يف  .3.1.3

 تما سبق يفوه   . فهد ستت الهرار عن النسبة اليت حتهق الغلبةطبهت قاعدة الغلبة يف حال  .3.1.1
النصف أو نسبة العنصر  ما جتاوزبني على عدة أوجه حتهق الغلبة وترتاوح مهدمة هذا املبحث 

 . بلغت الثلثني أو جتاوزت الثلثني

 .  يد من البحثاحلاجة ملز استشعر  لى الرغم من هذه احملاولة إال أن قرار اجملم وع

التبعية بشتل واضح اجمللس الشرع  هبيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية أخذ بهاعدة وقد   .3.3
 156بشأن األسهم والهرار رقم  411يف الهرار رقم  واهليئة الشرعية ملصرف الراجح ، اسإسالمية

ت األوراق املالية يف يف السعودية، واهليئة الشرعية لبي بشأن تداول وحدات صناديق البيائ 
 :  وفيما يل  بعض النصوص . التويت

 :بشأن األسهم والسندات( 21)رعي المعيار الش
ال جيوز تداول أسهم الشرتات إ ا تانت موجوداهتا نهوداً فهط، س واء يف ف رتة االتتت اب، أو بع د  ل ك  4/57

 .بشرط التهابضقبل أن تزاول الشرتة نشاطها أو عند التصقية إال بالهيمة االمسية و 

 . ال جيوز تداول أسهم الشرتات إ ا تانت موجوداهتا ديوناً فهط إال مبراعاة أحتام التصرف يف الديون 4/51
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إ ا تانت موجودات الشرتات مشتملة على أعي ان ومن اف  ونه ود ودي ون فيختل ف حت م ت داول أس همها  4/53
ف  إ ا ت  ان غرض  ها ونش  اطها التعام  ل يف  حبس  ب األص  ل املتب  وع وه  و غ  رض الش  رتة ونش  اطها املعم  ول ب  ه،

األعي  ان واملن  اف  واحله  وق ف  إن ت  داول أس  همها ج  ائز دون مراع  اة أحت  ام الص  رف أو التص  رف يف ال  ديون 
طبه    اً % 44واألص    ح ]% 41ش    ريطة أال ته    ل الهيم    ة الس    وقية لألعي    ان واملن    اف  واحله    وق ع    ن نس    بة 

املة لألعي  ان واملن  اف  واحله  وق والس  يولة النهدي  ة م  ن إمج  ا ي موج  ودات الش  رتة الش  [ للمس  تندات الش  رعية
أي ديون الشرتة على الغ ري وحس اباهتا اجلاري ة ل دى الغ ري والس ندات ال يت متلته ا ومتث ل ) وما يف حتمها 

 .السيولة النهدية والديون لتوهنا حينئذ تابعة بصرف النظر عن مهدار(. ديوناً 

فإن  ه ( الص  رافة)ه  و التعام  ل يف ال  ذهب أو القي  ة أو العم  الت  أم  ا إ ا ت  ان غ  رض الش  رتة ونش  اطها املعم  ول ب  ه
جيب لتداول أسهمها مراعاة أحتام الصرف وإ ا تان غرض الشرتة ونشاطها املعمول ب ه ه و التعام ل يف 

 .فإنه جيب لتداول أسهمها مراعاة أحتام الديون( التسهيالت)الديون 

 ريعة لتص تيك ال ديون وت داوهلا بي م ج زء م ن األعي ان  أال يتخذ 4/51يشرتط لتطبيق ما ورد يف البند  4/11
 .واملناف  إىل الديون حيلة لتصتيك الدين

 : وجاء يف املستندات الشرعية لتلك البنود

مس    تند ج    واز ت    داول أس    هم الش    رتات املش    تملة عل    ى نه    ود أو دي    ون دون مراع    اة أحت    ام الص    رف أو  -
ا تابع ة، ويغتق ر يف التواب   م ا ال يغتق ر يف غريه ا التصرف يف الديون ولو تانت أتثر من النص ف؛ ه و أهن 

لتن إ ا تانت األعيان واملناف  أقل من الثلث فإنه ال جيوز ت داول األس هم إال مبراع اة أحت ام الص رف أو 
التصرف يف الديون، ألن األعيان واملناف  يف ه ذه احلال ة قليل ة ف ال ميت ن اعتب ار ال ديون والنه ود تابع ة هل ا، 

 دة بالعهد أصالة فيشرتط فيهافتتون مهصو 

 .الشروط اليت تشرتط فيها لو تانت مقردة  -

مس  تند ج   واز ت  داول أس   هم الش  رتات املش   تملة عل  ى دي   ون ونه  ود إ ا ت   ان غ  رض الش   رتة ونش  اطها ه   و  -
 :التعامل يف األعيان واملناف  دون نظر إىل نسبة الديون والنهود هو ما يأيت

 (3).ابت اع عب داً ول ه م ال فمال ه لل ذي باع ه إال أن يش رتط املبت اعم ن : حديث ابن عم ر رض   اهلل عنهم ا  -
يف احل ديث يتن اول مجي   " م ال"فاحلديث نص على جواز  لك دون نظر إىل جنس الثمن، وعم وم لق ظ 

أحواله؛ نهداً تان أو ديناً أو عرضاً، قليالً أو تثرياً، ويدل على أن تون ه دين اً أو نه داً أو قل يالً أو تث رياً يف 
 .مهابلة مثن العبد غري معتد به يف احلتم؛ ألنه حينئذ تاب  غري مهصود بالعهد أصالة

                                                           
(3 )

خاري، ص حيح البخ اري تت اب املس اقاة، ب اب الرج ل يت ون ل ه مم ر أو ش رب يف ح ائط أو يف   ل متقق عليه واللقظ للب 
 (.5134)، صحيح مسلم تتاب البيوع، باب من باع  اًل عليها مثر(1111)
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األم  ر اجملتم    علي  ه عن  دنا أن املبت  اع إ ا اش  رتط : "وق  د روى اسإم  ام مال  ك ه  ذا احل  ديث يف املوط  أ مث ق  ال  -
امل ال أتث ر مم ا اش رتي مال العبد فهو له، نهداً تان أو ديناً أو عرضاً يعلم أو ال يعلم، وإن تان للعبد من 

 اه  (51)"به، تان مثنه نهداً أو ديناً أو عرضاً 

-  
 (55).م  ن ابت  اع    الً بع  د أن ت  ؤبر فثمرهت  ا للب  ائ  إال أن يش  رتط املبت  اع: اب  ن عم  ر رض    اهلل عنهم  ا ح  ديث

  فاحلديث دليل على جواز اشرتاط املش رتي للثم رة مطله اً س واء ب دا ص الحها أو مل يب د ، م   ثب وت النه 
هن  ى رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه : ع  ن بي    الثم  رة قب  ل ب  دو ص  الحها تم  ا يف ح  ديث ج  ابر رض    اهلل عن  ه

، لتن مل ا تان ت الثم رة تابع ة ألص لها وه و النخ ل اغتق ر فيه ا (51)وسلم عن بي  الثمر حىت يبدو صالحه
 .ما مل يغتقر لو تانت مستهلة بالعهد

، والن  اظر يف ه  ذه الهاع  دة وم  ا تق  رع (الت  اب  ت  اب )م أن م  ن الهواع  د القههي  ة امله  ررة عن  د أه  ل العل   -
أن الت اب  يتب   : عنها من قواعد، وما بين عليها من ف روع، ي درك أن ه ذه الهواع د تقي د مبجموعه ا

أص له، وأن  ه ال يق رد حبت  م، وأن ه ميل  ك مبل ك أص  له، وأن ه يغتق  ر يف التواب   م  ا ال يغتق ر يف األص  ول 
 .املتبوعة

 : فرعها أهل العلم على هذه الهاعدة ما يأيتومن املسائل اليت  -

تش اف "تبعية ما مل يتم صالحه من الثمر ملا مت ص الحه، وإن ت ان ال ذي ص لح م ن الثم رة قل ياًل، ق ال يف  (أ ) 
وص  الح بع  ض مث  رة ش  جرة يف بس  تان ص  الح هل  ا أي للش  جر وص  الح لس  ائر الن  وع : "... م  ا نص  ه" الهن  اع

  (54)"إمنا صح م  ما بدا صالحه تبعاً لهو ... الذي يف البستان الواحد 

بي    ال  دار املم  وه س  هقها بال  ذهب ب  ذهب، أو بالقي  ة بقي  ة، وبي    الس  يف احملل  ى بال  ذهب ب  ذهب، وبي      (ب)
   .اخل..اللنب بلنب، أو  ات الصوف بصوف 

 قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي

  21/8/2002بتاريخ  515رقم  
 :لبضائع ما نصهبشأن تداول وحدات صندوق ا

                                                           

 انظر املوطأ ( 11)

أو يف     ل متق   ق علي   ه واللق   ظ للبخ   اري، البخ   اري تت   اب املس   اقات، ب   اب الرج   ل يت   ون ل   ه مم   ر أو ش   رب يف ح   ائط ( 11)
 (.5134)، صحيح مسلم تتاب البيوع، باب من باع  اًل عليها مثر (1111)

 عليهمتفق  ( 12)

 .6/516املغين : ، وانظر4/117ج ( 13)
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فال جيوز التداول ، ال جيوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته هلذا النشاط "
، تما ال جيوز التداول عند توقف نشاط الصندوق هنائياً ، يف فرتة االتتتاب إال مبراعاة أحتام الصرف 

جب أن تراعى هنا أحتام الصرف و شروطه تالتوقف للتصقية؛ وإ ا تان يف موجوداته ديون و نهود في
 ".وأحتام بي  الدين

ثلث من قيمة اخللطة، وهو حد الأن ال يهل عن  ملتبوعايالحظ أن املعيار الشرع  اشرتط يف  .3.3.5
تما يالحظ أن اهليئة الشرعية ملصرف الراجح  مل تشرتط .  وإال أصبح تابعًا ال متبوعاً ، التثرة
وقد اشرتطت اهليئة  . يف صناديق البيائ  د بدء النشاط واستمرارهواملناف  بعأدىن لألعيان  اً حد

 . من اخل لطة% 51الشرعية لبيت األوراق املالية أن تبلغ األعيان واملناف  

و هبت اهليئة الشرعية ملؤشر داو جونز يف الصيغة املنشورة، وتذلك اهليئة الشرعية للبنك األهل   .3.51
هو أن تزيد األعيان واملناف  عن النصف، أو أال تبلغ الديون السعودي إىل العمل مبعيار الغلبة، و 

 . والنهود النصف

في ضوء الجهود السابقة والتي استعراضها في هذا المبحث نعتقد ينتهي البحث إلى  .3.11
 :  تحديد معايير وحاالت التبعية والغلبة فيما يأتي

الشرتات ووحدات الصناديق األصل تبعية النهود والديون لألعيان واملناف  واحلهوق يف أسهم  .3.55.5
فإن . والصتوك، ألن املهصود هو التعامل هبا، والنهود والديون نشأت عن أصل هذا التعامل

 . انتقى  لك طبهت أحتام الغلبة بأن تانت النهود والديون ه  مهصود التعامل

الستثمارية، تطبق قاعدة التبعية يف حال تون التاب  داخاًل يف ملتية الورقة املالية أو الوحدة ا .3.55.1
 .  وتطبق أحتام الغلبة يف حال تون التاب  خارجاً عن ملتية الورقة

تطبق قاعدة التبعية يف حال بدء النشاط واستمراره، وتطبق نظرية الغلبة قبل بدء النشاط، أو  .3.55.4
 .  عند توقف النشاط تما يف حال التصقية

رتات الديون الربوية اليت ال تتعامل ينتق  العمل بأحتام الغلبة أو التبعية يف شرتات الصرافة، وش .3.55.3
وتذلك الشرتات والصناديق والصتوك يف حال توقف النشاط .  بالسل  واملناف  واحلهوق

 . للتصقية

 . إ ا طبهت قاعدة التبعية فال يوجد حد أدىن لألعيان واملناف  واحلهوق بشرط حتهق ما سبق .3.55.1
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:  غلبة األعيان واملناف  واحلهوق يف حال طبهت قاعدة الغلبة فهناك ثالثة توجهات لتحهيق .3.55.6
ويرى الباحث العمل باأليسر .  األول أن تزيد عن النصف، أو تبلغ الثلثني أو تزيد عن الثلثني

 .وهو أن تزيد عن النصف، أو أن تتون النهود والديون أقل من النصف

ملتبوع يف العرف العرف هو املرج  يف معرفة وحتديد املهصود املتبوع، وإ ا أشتل حتديد املهصود ا .3.55.7
أن يتون التاب  دون النصف  –سإعمال قاعدة التبيعة يف هذه احلالة–أو التبس أمره، فيجب 

 %(.  11أتثر من )واملتبوع أتثر من النصف %( 11أقل من )

ال جيوز أن يتخذ الهول جبواز التداول  ريعة أو حيلة لتصتيك الديون وتداوهلا تأن يتحول  .3.55.1
اجرة بالديون اليت نشأت عن السل ، وجيعل ش ء من السل  يف نشاط  الصندوق إىل املت
يتجه الصندوق أو الشرتة إىل التعامل بتلك الديون الناشئة عن  أو أن  .الصندوق حيلة للتداول

  .األعيان واملناف 

 .واحلمدهلل رب العاملني
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 مشروع القرار
إجارة الموصوف في الذمة  حكم تأجيل األجرة في إجارة الموصوف في الذمة، حكم تداول صكوك

 قبل تعيين محل العقد، معايير التبعية وحاالتها، معايير الغلبة وحاالتها
 :  حكم تأجيل األجرة في إجارة الموصوف في الذمة

يف إجارة األعيان املوصوفة يف الذمة تعجيل األجرة وتهسيطها، وتأجيلها، وهو قول عند احلنابلة وز جي
 . ة ملعىن اسإجارةووجه عند الشافعية مراعا

 :  حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد
ووجه جيوز تداول صتوك إجارة األعيان املوصوف يف الذمة قبل تعيني احملل، وهو قول عند الشافعية،  

ام السلم، عند احلنابلة، أسوة باسإجارة املعينة امليافة للمستهبل، وتغليبًا ألحتام اسإجارة على أحت
 .  وانسجاماً م  الهول جبواز تأجيل األجرة يف احلالة نقسها

 :  التبعية وحاالتهاوحاالت معايير 

 . بشأن استتمال موضوع الصتوك( 4/11) 511)يؤتد اجملم  على الهرار  .5

 األصل تبعية النهود والديون لألعيان واملناف  واحلهوق يف أسهم الشرتات ووحدات الصناديق والصتوك، .1
فإن انتقى  لك طبهت . ألن املهصود هو التعامل هبا، والنهود والديون نشأت عن أصل هذا التعامل

 . أحتام الغلبة بأن تانت النهود والديون ه  مهصود التعامل

تطبق قاعدة التبعية يف حال تون التاب  داخاًل يف ملتية الورقة املالية أو الوحدة االستثمارية، وتطبق  .4
 .   حال تون التاب  خارجاً عن ملتية الورقةأحتام الغلبة يف

تطبق قاعدة التبعية يف حال بدء النشاط واستمراره، وتطبق نظرية الغلبة قبل بدء النشاط، أو عند توقف  .3
 .  النشاط تما يف حال التصقية

مل بالسل  ينتق  العمل بأحتام الغلبة أو التبعية يف شرتات الصرافة، وشرتات الديون الربوية اليت ال تتعا .1
 . وتذلك الشرتات والصناديق والصتوك يف حال توقف النشاط للتصقية.  واملناف  واحلهوق

 . إ ا طبهت قاعدة التبعية فال يوجد حد أدىن لألعيان واملناف  واحلهوق بشرط حتهق ما سبق .6

األول أن  : يف حال طبهت قاعدة الغلبة فهناك ثالثة توجهات لتحهيق غلبة األعيان واملناف  واحلهوق .7
ويرى الباحث العمل باأليسر وهو أن تزيد عن .  تزيد عن النصف، أو تبلغ الثلثني أو تزيد عن الثلثني
 .النصف، أو أن تتون النهود والديون أقل من النصف
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العرف هو املرج  يف معرفة وحتديد املهصود املتبوع، وإ ا أشتل حتديد املهصود املتبوع يف العرف أو  .1
أقل من )أن يتون التاب  دون النصف  –سإعمال قاعدة التبيعة يف هذه احلالة–يجب التبس أمره، ف

 %(.  11أتثر من )واملتبوع أتثر من النصف %( 11

ال جيوز أن يتخذ الهول جبواز التداول  ريعة أو حيلة لتصتيك الديون وتداوهلا تأن يتحول نشاط   .3
وجيعل ش ء من السل  يف الصندوق حيلة  الصندوق إىل املتاجرة بالديون اليت نشأت عن السل ،

  .أو أن يتجه الصندوق أو الشرتة إىل التعامل بتلك الديون الناشئة عن األعيان واملناف .  للتداول

 عبدالباري مشعل.د
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 وبعد.. احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

كمووو وريف ا اسووب بوم اة وملوو  الووو رة للم موو  و هووو ح ووم    يوو  اة وورة ا   –فموضوووه هوولو الور وو  
 .يبعني حم  العقدإ ورة الوصوف ا الل  ، وح م  داول ص وك إ ورة الوصوف ا الل    ب  أن 

وكموووو  علموووون ح ووورا  م أن هووولا  وضووووه فقاووون حموووه، و وووويا عسووووو أن ي وووي    ووو     لووون  ووو  
 . ب ص  ا ال ق ، وإن كون حيب  وحيسن  راء  ، إىل  و  ول  فقاوء أ الء

 .واخل ة فيمو اخبورو اهلل. ولقد ويفيفت أن لو كون الوضوه ا بصويفيوً، حىت   ون اإلفويفة أ وى

إل وورة إىل أن  وضووه الصو وك  ود  وز  حيورياً كبو اً  ون اهبمووم اومو ، فبعوولو  ا العديود  ون وجتدر ا
يفورا   ال وملي  عشرة واخلو س  عشرة والبوسع  عشرة والعشرين وهو هو يبعرض لو  ا يفور و  احلويفيو  والعشورين، و  

 .ملدرى ه  سيسدل السبور أم  وزال ا اة ر بقي 

ب مهيو  هولا الوضووه ورتور و  ا يات الو وا، وروصو   –حبو   –ريائود اسبشوعورو ووراء هلا ا هبموم ال
 وووو  اووور  ووون  لاوووال الصوووورف اإلسوووال ي  بووو  وكوووللب العديووود  ووون احل و ووووت ا الوووباليف اإلسوووال ي  و  هوووو إىل 

كووىذ يلووب  و وود ي . اسووب دا   ا أملشووتباو البمويليوو  وسوود حو وزووو إىل الرييوود  وون البمويوو  لشووروعوزو ا سووب موري 
كلوووووو   ووووووو  اوووووور علووووووى سوووووووح  ال  وووووور والبتبيوووووو  الزوووووور   ووووووو عوووووورف ب  وووووورة البصوووووو يب أو البسووووووعيد أو البوريوووووو  

«Securutuzation » وأسبسوووومم اة وملوووو  بولب ووووووز القليوووو  حلوووودويف التلوووووم وملتو وووو ، ويلووووب بوإل ووووورات
 .ف  هللو الور  الرب ي  لبعه السوئ  يات الصل  الوثيق  بصلب الوضوه،  ن بوم  وسي  بعه العو
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 مقدمات ممهدات -1

 الصكوك –األسهم  –السندات : مصطلحات مالية – 1/1
القصوووويف  ووون إثوووورة هووولو السووو ل  اإل وووورة إىل أملعوووو كعوووو و ووون ملتوووول  القوووو و  الوووو  أو البموووويلن يقوبلعوووو 

ومسو و ، وعرفعوو أن السوام  سوبعد  صتلم السام وكوللب  صوتلم السوعد  و   ورق حلقيقو  كو    عاموو وحودويفو 
و ون العوحيو  الشورعي  علمعوو أن السوام  شوروه أ وو السوعد فاوو  و   شوروه، ةملو  .  لب وأن السعد  سبعد يفين

 .يدخ  ا بوم الربو

. هووولا  وووو كعوووو ملوووراو  ووون  بووو  بيووود أن اة ووور  زووو ، إي  اووور ا السووووح   صوووتلم  ديووود يسووومى بولصوووب
السووام والسوعد والصووب، ل وو   عاوو  وهيبوو  و  صوويب  البميوورية : ل وت  وليوو وبدخولو  أصووب عو أ وووم ثالثو   صووت

وإيا أريفملوو أن  وديف  و و  الصوب  ون كو   ون السوام والسوعد . عمو عداو، ر م  و بني ال الث   ن  واسم  شوكك 
 .ملقول إن الصب يق  ا  عتق   و بني السام والسعد، ي خل  ن هلا بترف و ن هلا بترف

، (1)عمليووو  البصووو يب  ووود  اووورت ا ال  ووور الوضوووعن و ورسوووا عمليووووً  عووول فوووكةوجتووودر  الحأووو  أن 
و  ويفهوووو لويووو  أصوووول  وليووو    لووو  ا يفيوووون إىل وثووووئ   وليووو   بسوووووي  القيمووو  يات عوئووود حموووديف و قبووو  البوووداول 

ل  و وون ظ  اوور ا الوا وو  الوضووعن سووعدات أصووي. و  وومومل   وملوملوووً، وهوولا يعووم أملعووو أ وووم  ووياليف سووعدات  ديوودة
و عوم يلوب أن القوو و  الوو  الوضوعن يو ود . ومهوو  عووً سوعدات يات عبيعو  واحودة. وسعدات  ولدة و شوبق 

السوووام : بيعموووو اووود اليووووم ا القوووو و  الوووو  اإلسوووال ن  صوووتل ني مهوووو. السوووام والسوووعد: بووو   صوووتل ون مهوووو
مسووت متيوريو عون ا،خور، فعوويفة  وو  والصب، و   ا كاكامو ا التبيع ، ف المهوو  سوبعد  ل يو  فوكن ل و    عاموو

  ون الص وك  ؤ ب  ع س اةسوام، وحقووأ أصو ويفو ا الشورك  أ و   ون حقووأ أصو وم اةسوام، و ووعر 
 .(2)الص وك أ    ن  وعر اةسام

 :فكرتها ونشأتها: الصكوك التمويلية اإلسالمية -1/2
بسوووي  القيمو   عبمودة علوى أصوول بوخبصور  دور ف رة الص وك اإلسوال ي  حوول إدوويف وثووئ   وليو   

ا بصووويفي   وون أعيووون و عوووف ،  ر  ووري و بولوود  وون صووية البمويوو  اإلسووال ي   وون إ ووورة و  ووورب  و شووورك  و راحبوو  
 .اخل..واسبصعوه

                                                           

 .م  ن خالل اهليئ  الوععي  احل و ي  للرهن العقوري1771لب ا الو يوت الب دة عوم كون ي (1)
 .وم  ال ق  17و تبيقوزو العوصرة و داوهلو، الدورة ( البوري )حممد القري، الص وك اإلسال ي  . يف (2)
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و وون العوحيوو  اإل رائيوو  فووكن ملشوو ة هوولو الصوو وك   سبلووال عوون  لووب السووعدات الولوودة الوو  سووب  أن 
الزووورم،  سوووب د وً إيوهوووو لب قيووو  أهوووداف وإ وووبوه حو ووووت ور بووووت لووودى   عووورف علياوووو البمويووو  الوضوووعن ا

 .بش   أسوسن (1)بعه أص وم الديون

و ووب أن ملشوو  هعووو إىل أن ال  وور الووو  اإلسووال ن و وود مل سوو  أ وووم أ وورين كالمهووو يوودف  ا اجتوووو إدووويف 
 :ص وك متويلي 

ا  ووودى إ  ومليووو  اسوووب دا   ا و ووود  ووووم بدراسوووب  والعأووور . البصووو يب الووولي  اووور ا الزووورم: اةول
العشوووا البمووويلن اإلسووال ن، و بووني لوو  أن  ووو حوودي لوو  بعووه اإلدوبيوووت، ل وون  تبيقوو  لووديعو دوبوو  بب ووديوت 

 كيال مي ن ا سب ويفة  ن هلا البب ر الو       ويفي احملويير الشرعي ؟: وكون السؤال.  رعي 

صولي ، وإن اسوبتوعا أن  لوحل احلو و  البمويليو ، بيود أن صوية البمويو  اإلسوال ي  ا عبعباوو اة: ال وين
أهنووو وو اووا بب ووديوت عمليوو  حوودذت  وون ك وءزووو البمويليوو ، و وون يلووب عبيعباووو العيعيوو   وو  السوووئل ، والتويلوو  

 .والبوست  الدى،    القص ة، وضعال  درزو و وبليباو للب ريئ 

عملي   صو يب لأوى بولشورعي ، و بلوور الو وال و ن الواضم أن هلين العو لني يصبون ا البو    و 
اخل إىل صوو وك أو وثوووئ  أو  سووبعدات .. ا لويوو   لووب الصووية البمويليوو  اةصوويل   وون إ ووورة ل ووورب  لشووورك  

وكوملووا البدايوو  بسووعدات أو صوو وك ال ووورب  أو القورضوو ، .  ل يوو  دوورى  ووداوهلو ا سوووأ البووداول ا البورصوو 
وهعووو . ، إي سوورعون  ووو  وسوو  الب وو  والعموو   عوووً ليشووم  كوو  صووية البمويوو  اإلسووال ي وكووون يلووب بدايوو  الزيوو 

واعبوووربت بوووديالً  ووورعيوً للصووويز  .  اووورت الصووو وك اإلسوووال ي  ب ملواعاوووو ال بل ووو  ا هي ووو  البمويووو  اإلسوووال ن
أ اوور البتبيوو   هوو : والسووؤال التووروق هووو. البمويليوو  الوضووعي  العروفوو  بولسووعدات، سووواء  عاووو اةصوويل  والشووبق 

لبلووب الصوو وك أهنووو بوودي  فعلوون وحقيقوون للسووعدات،  عووم أهنووو  زووويرة بول عوو  هلووو؟ وبقوودر  وون ال قوو  وا ضوووء 
العلو وت البوح  وهن   ي   أ ول إهنو كوملا ا بعه الب ورم بوديالً حقيقيووً للسوعدات، وكوملوا ا بع واو 

 .(2)ر   أن   ون بديالً حقيقيوً هلوا،خر ملس    شلب  و عق    ن السعدات، ومل  ص  إىل يف

و و يامم  ول  هعو أن  عوي  اةيفوات البمويلي  والرييد  ع  أ ر حمموويف و تلووم، لوو ي وي    ون ععوصور 
 وة ا اهلي   البمويلن القوئم،  ن خالل  لبي  ر بوت وإ بوه حو وت أك ر وأوس ، فعويفة  وو اود هولو اةيفاة 

والعوووروف أملووو  كلموووو ا بلوووب العأووووم البموووويلن عوووديفاً أكووورب  ووون . ل ووو  اةيفاة اةخووورىمتبلوووب  ووون العووووف   وووو   متب
 .اةيفوات البمويلي  كلمو كون أف  

                                                           

 تور أيفاء سوأ »و دة  لحل،  . ، يف .17، الدورة (...البوري )أخك زي  عبد العرييري، الص وك اإلسال ي  . يف (1)
 .م2117 ؤمتر أسواأ اةوراأ الولي  والبورصوت، يف ، « ...اةوراأ الولي  الصري 

 .21عبد اللتيال  عوحن، البتوير الر قب ةسواأ الص وك، الدورة  (2)
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 :و   هلا الو ال البدئن في سن البعبي  إىل أ رين. لو ا يلب  ن  وسي  و عمي  للسوأ الو 

 شوووبق   ولووودة  ووون  لوووب  أ  يزيوووب ععوووو لل أووو  واحووودة أن  لوووب الصووو وك  وووو هووون إ  أيفوات: اةول
والزووريي  ون يلووب أن ي ووون . الصوية اةصوويل  وليسوا أيفوات  سووبقل  يا يوو ، وإ  فقودت  وورعيباو وفقود ك وءزووو
  أن ي وون العوول عليو  هوو . العول علي  ععد أى حب  أو يفراس  لبلب الص وك هوو أصووهلو الو   ولودت  عاوو

ا يلوب خوروع علوى ال ووابيت الو  يعمو  ا  لاوو أصو  هولا  هلا الوليد و وو يبتلبو ، بزوه العأور عموو إيا كوون
 .الوليد أم  

أن ال  وور الووو  الوضووعن وهووو يعشووص أيفاة البصوو يب كووون يوودرك متوووم اإليفراك أملوو   وودم أصووول  : ال وووين
 .فا   ن حيول الص وك كللب؟ سععل  على  لب الس ل  ا فقرة  ويف  . البمويلي  القوئم  على ال وئدة

 :جدوى االقتصادية للصكوكال -1/3
إن  صوووتلم اىووودوى ا  بصوووويفي   صوووتلم  ووووئ  ا اةيفم ا  بصوووويفي، بيووود أملووو  يعصووورف عوووويفة إىل 
الشروعوت ا سب موري  على اخبالف   ريفازو،    أمل  ا احلقيق  يعبزن أن ميبد ليشم  أ ووراً ك و ة أخورى، ةن 

ويلوووب يعتبووو  علوووى الصووو وك بوعببورهوووو أيفاة  وليووو  .   ووومومل  يفراسووو   وووو للشووونء و وووو عليووو ، و ووون ظ  وووو  ووودواو
و    ووى علووى . وال ووروض أن ملعوورف  ووو هلووو و ووو علياووو  وون العوحيوو  الشوورعي  والعوحيوو  ا  بصووويفي   عوووً .  بب وورة

البوووح ني  ووو حأيووا بوو  عمليوو  البوريوو  ا الزوورم ا بوودايباو  وون إ ووويفة و عويوو  ب  وءزووو البمويليوو  وا  بصووويفي ، 
أ ار الوا   أهنو ا أف   حو زو    عدو أن   ون أيفاة متويلي    لاو       هو، هلوو  وو هلوو وعلياوو  وسرعون  و
. بوو  لقوود أ اوور أهنووو ا  عأووم حو زووو أيفاة  وليوو  بولزوو  ال وورر علووى  بلووال اةصووعدة اىريئيوو  وال ليوو .  ووو علياووو

  حيوول  لوب الصو وك بقودر  وو كوون هعووك وأحب أن أ   هعو إىل أملو  بقودر  وو كوملوا هعووك  اوويف  ورعي   ويو
 واضوو  و تووو ن ا اىاووويف ا  بصووويفي  حيوهلووو، وروصوو   ووو اهبمووا بووكبراز سوولبيوزو، كمووو أ ارزووو الب ربوو  الزربيوو  

وكووم هووو . حب ووً ا بصووويفيوً  ووويفاً حوول  لووب السولبيوت –فيمووو أعلعوا عليوو   –واإلسوال ي  علووى السوواء، ومل أ وود 
 . ويف      لب الب وي ن الام وال رورى و 

كمووو أ وو  إىل أملوو  بقوودر  ووو حأيووا  لووب الصوو وك بوهبموووم ف ووري بووولة وببتبيوو  واسوو  يوورييفايف ا سوووعوً 
وهوولا  وونء . بقوودر  ووو  واضووعا و تو عووا الوا ووال حيووول أصووول  لووب الصوو وك ف ريوووً وعمليوووً  (1)يو وووً بعوود يوووم

.. لبمويو  اةصولي   ون إ وورة و قورضو  و شوورك    محيد ا الب ووي والبتبيقووت البمويليو ، وروصو  أن صوية ا

                                                           

مهيباو صعوع  يدل  عدل العمو ا الص وك أهنو  و ب أن   ون ا ح ماو وأ»: وا يلب يقول الدكبور القري (1)
ور و زايفت علياو بوحل م، وليس أيفل على يلب  و وريف ا يفراس  للبعب الدو   بو   أن !  وازي  للمصورف اإلسال ي 

 .«م أك ر  ن ثالث   رليوملوت يفو ر2115يص  ح م الص وك اإلسال ي  ا سع  
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اخل  وزالوووا احلو ووو  إلياوووو  وئمووو  ا حيو عوووو الراهعووو ، بوإلضووووف  إىل أهنوووو    عوووو   ووون حموووويير  ووورعي    لموووو  عوووو  
 .وهن  ن ظ  ديرة  وا ة الب   فياو،  تويراً هلو وكش وً عمو لدياو  ن إ  وملوت متويلي  كو ع . الص وك

شوووووو أن ي ووووون حووووول الصوووو وك اإلسوووال ي  حووووول السووووعدات الور وووو  ا الزوووورم  إ ووووويفة وأخشوووى  ووووو أخ
وأحووب أن . و عوياووً و رييوداً  ون ا ملودفوه حيوول اسوب دا او، ظ ملصو و علوى  وو صو و عليو   ون كوواري وفوا و 

  أوضم مل سن  يداً، أملوو لسوا ضود الصو وك و  أمل ور  وو هلوو  ون  ريايوو متويليو  دوب ا سوب ويفة  عاوو، ل ون كو
 ووو أريوود  ولوو  والب كيوود عليوو  أهنووو أيفاة   لاووو   وو  أى أيفاة، هلووو  ووو هلووو وعلياووو  ووو علياووو، وعليعووو أن ملبعوورف  يووداً 

وأن ملبعوووووورف  يووووووداً علووووووى   ولباووووووو فعقلوووووو   عاووووووو « Maximum»علووووووى  ووووووو هلووووووو  وووووون  ريايووووووو فووووووععأم  عاووووووو 
«Minimum»واحلوووود اةيف  ا  ،  سووووب د ني كوووو   اوووودملو ا الوصووووول إىل احلوووود اة صووووى ا اإلدوبيوووووت

و ووو يعووريا هلووو  وون إدوبيوووت أن  وعرهووو  بدمليوو ، وأهنووو أ وو    ل وو ، وأهنووو  سوووعد احل و وووت ا إ و وو  . السوولبيوت
و عوووود أيفاة  يوووودة  وووون أيفوات السيوسوووو  العقديوووو  . (1) شووووروعوت عو وووو ، كمووووو أهنووووو  سووووام ا عدالوووو   وزيوووو  ال ووووروة

 .عوكوالسيوس  الولي ، وسدم   ي  السيول  ا الب

وععوود الووبمعن ا  لووب اإلدوبيوووت اوود  عاووو  ووو هووو حقيقيوووً و عاووو  ووو هووو أ ووراً ملأريوووً، و عاووو  ووو هووو ا 
ي وووف إىل يلووب  ووو  وود يووع م ععاووو  وون  شوو الت،   وو  الب وو م و عووريه أ وووال اة وو  . حقيقبوو  أ ووراً سوولبيوً 

اوون القوووى  ووو  وود يووع م ا  مووور وكووم كووون  ووي عو ال بووور السووال ن  وفقوووً ععوود و اسبشووعر حبسوو  ال ق. لل توور
 .(2)هلو العملي   ن  وعر ا بصويفي      الب  م

ظ إهنوو  وا وو  بب ووديوت لود  وون ك وءزووو ا  بصوويفي ،  عاووو لووديوت  ر و  إىل التلووب علياووو ولووديوت 
ليو ، وآ و  أ  يزيوب عون أعوني البووح ني الب وورم العم. (3) ر   إىل ضرورة و ويف هي    شريعن و ووملوين  الئوم

وعليعووو أن . فووولعربة ععوود البعوووول الشوورعن وا  بصووويفي يعبزووى أن  ركووري علووى الصوو وك  وون حيوو   تبيقاووو عمليوووً 
ملوودرك أن الصوو وك  قووال ا ملقتوو  بووني اةسووام والسووعدات، وأن  وووة  وولم السووعدات هلووو أ وووى عمليوووً  وون  وووة 

إىل يلووب الشوويت البسوو  ي ا حب وو    وولم اةسووام، وهعووو   موون اخلتووورة الشوورعي  وا  بصووويفي   عوووً، و وود ألووم
إن الوولين أصوودروا هوولو الصوو وك حوووولوا ب وو   ووو ا وسووعام أن   ووون هوولو الصوو وك  عوفسوو  »: حيوو  يقووول

للسعدات الربوي  الرائ   ا السوأ وأن لم   عأم خصوئصاو ليسا   روداو ا السووأ اإلسوال ي  والبقليديو  
وأن لمو   عأوم خصوئصواو »و ول  « حوولوا ب    و ا وسعام»ل  وأر و أن  ب     يداً  و  (4)«ا آن واحد

                                                           

  ويو فقاي   – عبد اىورحن، الص وك  .يف .17، الدورة (..البوري )عبد البوري  شع ، الص وك اإلسال ي  . يف (1)
 .17وا بصويفي ، الدورة 

 .املأر  داخلب  ا العو ش  ةحبوي هلا الوضوه ا الدورة اخلو س  عشرة للم م  (2)
 .سعيد بوهراوة وآخرون،  قومي ملقدي للق ويو الشرعي  البعلق  بص وك اإل ورة، الدورة العشرون للم م . يف (3)
 .وان الص وك العوصرة وح ماو، الدورة العشرون للم م املأر حب   بعع (4)
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وهعووو   موون اخلتوور الشوورعن، ةهنووو  سوو  بووبيتء . «ليسووا   روداووو ا السوووأ اإلسووال ي  والبقليديوو  ا آن واحوود
فاوو  مل وومن . وبزوو   بصوور  ووو السووعدات الربويوو ، إن  وون حيوو  العوئوود أو  وون حيوو  ال وومون لوو  ولوورأ  الووول

ا العريلوو  اخلتوور يفون أن مل و وو  ب ملعووو أصووب عو ا  لووب  عتقوو  السووعدات؟ و ووو يؤسووال لوو  أن  اووويفاً السوو  ا هوول
، وكلاووو   سلوو  وون  وووائب  وورعي ، (1)فقايو  بووللا و وزالووا  بولل ا يفراسوو  ال وووعر وال وومون ولديود العوئوود

 .د  س ر عع و سوؤ  ليس عن  دى  دوى هلو اىاويف بقدر  و هو عن  دى الوعى والببصر  و  

و ووو أن الؤسسوووت ... »: والوولي ألووم إليوو  الشوويت البسوو  ى صوورق بوو  الوودكبور سووعيد بوووهراوة ا  ولوو 
الولي  ال   بداول هلو الص وك  ؤسسوت رحبي  فكمل    مي ن إصدار صو وك وعرضواو ا السووأ الوليو  إ  إيا 

وعليو  فوكن .   قود او الؤسسووت الوليو  الربويو  وافرت هلو الص وك على  يوريات  وليو   عودل أو   ووأ  لوب الو 
 وووو   وووع   ؤسسووووت إصووودار الصووو وك ا ا عببوووور ععووود هعدسوووباو هلووولو الصووو وك  وفرهوووو علوووى ضووومون رأمسوووول 

و   ب أن ص وكوً     ومن رأ  الوول ملوهيوب عون ضومون ال وئودة   ي وون هلوو . البعو لني ولقي  الرحبي  هلم
 .(2)«صويفي ، ةهنو لن جتد هلو سو وً و   سب مرين يقبلون علياوا ملأر الصدرين  دوى ا ب

و وب أن ملشو  . والبعه  د يبع ب  ن     هلا الب لي ، ل ع ، ولألسال، ل  رصويد  ووى ا الوا و 
وكو   ووو . إىل أن أخول احبيو ووت السووأ الوليو  ا احلسوبون هوو  ون حيو  البودأ    بوور عليو ، بو  إملو   تلووم

 .يتزى يلب على ال وابيت الشرعي  لر  ع  أن 

 

                                                           

 .و ن يلب حب  الدكبور حممد القرى ا الدورة البوسع  عشرة للم م  (1)
 .سعيد حممد بوهراوة،  قومي ملقدي للق ويو الشرعي  البعلق  بص وك اإل ورة، يفورة اوم  العشرون. يف (2)
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 األهمية التمويلية لصيغة اإلجارة وصكوكها -2
 :األهمية التمويلية لصيغة اإلجارة -2/1

 ون العأوور البمووويلن  بميوري صوويز  اإل وورة، ب وورض اسوب دا او بتبعباووو اةصولي ، رصوووئ  متيريهوو عوون 
و وو يالحوأ أن . ععاوو ا مل وس الو وا ال  و   وعام بقي  صية البموي  جتلم إلياو ال     ن السب مرين و بعد

بعه  ن  عرض  ن البوح ني هللو الصيز  أععب ا  بيون عوا   اىلم ا اإل ورة و وه التورف عون عوا و  
،  وو  أن هوولو اخلوصووي   وون عبوووئ  اة وويوء، فمووو  وون صوويز  متويليوو  إ  وفياووو هوولا وفياووو ياك، و  (1)التووريف فياووو

   شوب  كو  ا حبيو ووت و لو  كو  الر بووت، وإ  كوملوا   ريفهوو كوفيو ، و  حو و  إىل  يعيب أى صويز  كوهنوو
 .  هو، وهلا  و مل ي ن ولن ي ون

وا رأى أن الدراس  اىويفة ،ي  صيز  متويلي  علياوو أن   شوال ءوالء عون بعودى الصويز ، حوىت ي وون 
 ل يو  اةصو  الوؤذ ر، « الموول»ب وو  الوؤ ر التب  علوى بيعو   ون أ ورو، ولعو   ون أهوم عوا و  اىولم فياوو اح

.   وليال وأعبووء ا وبالك اةصو   و  اسوب ويف    ون  عوفعو « السب مر»وعلى اىوملب ا،خر عدم لم  السب  ر 
بوإلضوف  إىل  و فياوو  ون  يوريات أخورى  بعوديفة  وعع س بوضووق ا اووول ا  بصوويفي،  ون محويو   ون الب و م 

 .اخل..ولي  للبدفقوت الولي  الداخل  واخلور   وساول  ا الربجم  ال

 :األهمية التمويلية لصكوك اإلجارة -2/2
مي ن القول إمل  إيا كون للص وك بو   عوم أمهيو  متويليو   و   ع وورة فوكن صو وك اإل وورة لووز القودر 

  ووون أ وو   عاووو أ وووم  اةكوورب  وون هوولو اةمهيوو ، و ووو يلووب إ  ةن الب ووديوت الشوورعي  وا  بصووويفي  أ و اووو ر ووو
والعووروف أن صوو وك اإل ووورة  بمبوو   روملوو  كبوو ة جتعلاووو  لوو  احبيو وووت  توووه كبوو   وون البعووو لني  وون .   هووو

 ولني و سب مرين، ي وف إىل يلب صالحيباو للعم  ا القتوه اخلوص والقتوه العوم والقتوه الودين، وكوللب 
. (2)، وللبعو وو   وو  اةصوو  ا  بصووويفي الواحوود واةصووول الب معوو صووالحيباو لالسووب دام البو وور و وو  البو وور

 .و ن أ   يلب و دملو ص وك اإل ورة مت   حىت ا،ن أعال ملسب   ن الص وك اإلسال ي  ا البتبي  العملن

و   يلب في ب أ  يزه الترف عمو  وا ا  هولو الصو وك  ون حموويير  ورعي  وا بصوويفي  أ وور إىل 
وأخوول هووولو الالحأووووت ا احلسوووبون . (1)والشووويت حمموود  قوووى الع مووووين (3) توووب سووووملوبع وواو كووو   ووون الوودكبور 

 .يو ب وض  العديد  ن ال وابيت ال  لول بني هلو الص وك والو وه ا  لب احملويير

                                                           

، الدكبور  12يفراس  ا بصويفي  فقاي ، الدورة  –اإل ورة العباي  بولبمليب  و ن يفمليو، . يف:  عام على سبي  ال ول (1) 
 . علر   ال، اإل ورة العباي  بولبمليب وص وك اةعيون الؤ رة، الدورة ال وملي  عشرة للم م 

 . علر،  ر   سوب . لرييد  ن العرف  يرا   يف (2)
 .ا حب   لدورة اوم  اخلو س  عشرة (3)
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 إجارة الموصوف في الذمة فقهاً واقتصاداً  -3
 :البعد الفقهي في إجارة الموصوف في الذمة -3/1

لعقووويف عليوو  ا عقوود اإل ووورة هوون الع عوو ، وأضوووف ابوون  يميوو  رمحوو  اهلل إىل العوووف   علمعووو  وون ال قوو  أن ا
 ووو  وورت العووويفة ببولوودو آملوووً بعوودآن  وون أعيووون وإن كووون البولوود عيعوووً ولوويس  ع عوو    وو   وور الشوو ر و يوووو ا،بووور 

ملب وه  ع عبو   و  بقوئو  وعودم وأيفرع ال قاوء ا اةعيون ال   ؤ ر لالملب وه يفو ك   و مي ن ا . وألبون الرضعوت
والعووووروف أن العوووووف  صوووو وت أو . اخل.. اسووووباالل  حووووني ا ملب وووووه، يسووووبوى ا يلووووب ا،يف وووون واحليوووووان واىمووووويف

أعوراض  قووم ب عيووون و   قووم بع سواو، وعووويفة  وو دوورى عقود اإل وورة علووى اةعيوون فيقوول أ ر ووب هولو ا،لوو  أو 
. لو ا،لوو ،  وو  أهنووو هوون القصووويفة، ول أوو  اإل ووورة  ريعوو   ويوو  علووى يلووبهوولا العووريل، و  يقووول أ ر ووب  ع عوو  هوو

وهوولو اةعيووون الوو  لموو  العوووف  دووب أن   ووون  عروفووو  بشوو    يوود ععوود البعو وود ل وو    وون البعو وودين،  ععووووً 
 وً و وون العووروف أن هعوووك وسوووئ   بعووديفة هلوولو العرفوو ،  عاووو  عيووني الشوونء ولديوودو، و عاووو وصوو   وصوو. للعوورياه

  ووول صوويز  العووني احملووديف اسووب  رت  عووب هوولو . واضوو وً دلووى مسو وو  وخصوئصوو ، وصوو وً يقربوو   وون العووني احملووديف
 .وصيز  الوصوف اسب  رت  عب آل  ص باو كلا وكلا. ا،ل 

و ون . (2)ومجاور ال قاوء علوى  وواز إ وورة العوني وإ وورة الوصووف وصو وً يف يقووً يرفو  العورياه واخلصوو  
ل قايوو  اىوهريوو  بووني العوووعني أن إ ووورة العووني  وور بيت كليوو  يفوولا العووني  وون اةعيووون و ووو دوورى عليوو ، و  ال ووروأ ا

يفخوووو  لل وووو  الووووؤ ر ا يلووووب، بيعمووووو إ ووووورة الوصوووووف  وووور بيت بل وووو  الووووؤ ر، فعليوووو  أن يوووووفر هوووولو الع عوووو ، يفون 
ولوصوووف، فيقووول الوصوووف ا الل وو ، فولشووزول يفووو ي بوو ، ولووللب صووورت  يووداً  ر بتوووً ب. البمسوب بعووني بوولازو

والوصوف يفلا الش   أ ورم  وو ي وون، إن مل ي ون بول عو ، إىل الوديون، إن مل أكون . و  يقول العني ا الل  
 .(3) تئوً 

واإل ورة على الوصوف  ووئرية كموو  ووزت بيووه الوصووف، إي اإل وورة  وقيق  البيو ، إن مل   ون ملوعووً 
 . ن أملواع 

 :االقتصادي في إجارة الموصوف في الذمةالبعد  -3/2

                                                                                                                                                                                

 .دورة اوم  البوسع  عشرةا حب   ل (1)
عبد الوهوم أبو سليمون، عقد اإل ورة  صدر  ن  صويفر البموي  اإلسال ي ، العاد . لرييد  ن العرف  يرا   يف (2)

 .م1772اإلسال ن للب وي والبدريب،  دة، 
يف علياو ا إ ورة الوصوف ا جتدر اإل ورة إىل أن ال قي  العوصر الدكبور ملريي  محويف مل  صراح  على أن الع ع  العقو  (3)

 .27، اىريء ال وين، ص15الل   هن يفين  بعل  بل   الؤ ر، جمل  اوم ، العديف 
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مي ن القول ب ق   وي  إن اوول ا  بصويفي إل ورة الوصوف ا الل   أوسو  ب  و   عو  إل وورة العوني، 
وليسا ك  عني صووحل  لج وورة   وون  و وويفة . وي  ى أن العديد  ن الان واخلد وت واةعمول  عدرع لباو

 .بول ع  وحوضرة ععد عقد اإل ورة

و شووزي  . والشووريع  إي جتيووري هوولا العقوود فكهنووو   ووبم البوووم واسووعوً أ وووم  وسووي  و عميوو  الببووويفل واإلملبوووع
 .الرييد  ن اةصول والتو وت  ن خالل إ وح  العديد  ن فرص العم  والبو يال
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 تأجيل األجرة في إجارة الموصوف في الذمة -4
 :الحكم الشرعي -4/1

 عاو عقود اإل وورة القصود  عاوو أن يسوب يد كو  عورف  ون البعو ودين  وو  شروعي  عقويف العووض  وال  
فولبوئ  يريد ال من اللي لدي الشكى ليسب يد ب ، والشكى يريد الو من، البم و  عوويفة ا سولع  أو . ععد ا،خر
 بم و  ا  وبه والأعو  القويو  لب قيو  هولو ا سوب ويفة الببويفلو  . ، اللي لودى البووئ  ليسوب يد بو « ع ع »خد   

و عووم يلووب أن أ وووى صووور ا سووب ويفة  ووو ي فياووو البسووليم . أو  سوولم كوو    وون التوورفني  ووو لوودى التوورف ا،خوور
والبسلم، ل ن ليس  عم يلب أن ا سب ويفة  وصرة على  لب الصورة، فاعووك صوور أخورى لقو   ودراً  ون  لوب 

لم  وود اسووب ويف يفون  ووب أ ووو الوولي مل يسووبلم إي فياووو اوود  وون  سوو. ا سووب ويفة،   وو  أن يووبم  سووليم يفون  سوولم
ولووللب  وووزت عقووويف يووبم فياووو . فوسووب ويف     ملقووول إهنووو  عدو وو  إي  وود ي ووون لوو   وورض ا عوودم البسوولم ا،ن

«    سوليم و   سولم»أ وو إيا كوون العقود يقووم علوى .  سليم أحد البدلني يفون ا،خر،     البي  الؤ   والسلم
والشوريع    جتيوري  ويئوً عودمي اإلفوويفة، وخوصو  . لا العقد   وون  عدو و  أو ا حمو  العدو و فكن ا سب ويفة  ن ه

وا إ ووورة العووني احملووديف ملعأوور فع وود أحوود البوودلني  و ووويفاً . ا اوووول ا  بصووويفي، و ووو يقوووم عليوو   وون  بووويف ت
ا العقود اسوب ويفة  وو، والشوريع   وهو الع ع  فوكيا كوملوا اة ورة  ع لو  فباوو، وحوىت إيا كوملوا  ؤ لو ، ةملو   ووفر

 بشوف إىل ا سب ويفة وجتيري  و حيق  ولو  دراً  عاو، ل ون اة ور  ود  بلوال ا إ وورة الوصووف ا الل و ، فاو  
يعو ووو  كوووولعني في ووووز  ووو    اة ووورة فيووو ، ملأوووراً ةملووو  أ ووورم  وووو ي وووون  عووو  في خووول ح مووو ؟ يفووولا  وووول فريووو   ووون 

، ةن العووني مل  و وود  ش صو  حووني العقوود، و ون ظ   دوووز    يوو  اة وورة، أم يعو وو  علووى أملو   ؤ وو . ال قاووء
يفوولا  ووول فريوو   وون العلموووء، . ومل ووون أ وووم كووولص ب ووولص. إي ععوود يلووب اوودملو أ وووم عوودم  سووليم و سوولم  تلقوووً 

 وورة و وول فريو   ون ال قاووء إن إحلووأ اإل.  سبعدين إىل عقد السلم، ل ون ال من في   ؤ الً  ع     ي  ال من
 .بولسلم في  بعد، و ن ظ أ وزوا الب  ي ، إ  إيا كوملا صيز  العقد بولسلم وليسا بوإل ورة

ولسووا  وون أهوو  لريووور هوولو اة وووال ال قايوو  و   ووون أهوو  الك وويم  وون بووووم أوىل، ول وون ال  وو   ووون 
 .(1)ال قاوء احملدثني  ن  رأت هلم  ولوا بوىواز

لو اة ووووال، عولوووو رأى فيووو  اةك ووور  واء ووو   ووو   صوووو  العوووو ، وللم مووو  الوووو ر أن ي خووول بووو ى  ووون هووو
ولوووا لوو   ووو حيووول بيعوو  وبووني الو وووه ا أحوود احملووويير الشوورعي   وون  وورر فوووحا أو ربووو، ووضوو  لووا بصوورو أملعووو 
حوليوووً ا  عأووم احلووو ت   ملبعو وو   وو  عقوود اإل ووورة ا عبعبوو  اةصوولي  وإاووو ملبعو وو   وو  صوو وك اإل ووورة، و وود 

                                                           

، 15علن القرو يفا ن، جمل  اوم ، العديف . يف. و و بعدهو 22، اىريء ال وين، ص15ملريي  محويف، جمل  اوم ، العديف . يف (1)
عبد السبور أبو  دة، جمل  ا  بصويف . يف. م أبو سليمون،  ر   سوب عبد الوهو. يف. و و بعدهو 224اىريء ال وين، ص

حو د   ة، الدورة العشرين للم م ، . يف. يوسال الشبيلن، الدورة العشرون للم م . يف. 335اإلسال ن، العديف 
 .و د ر م القول بعدم اىواز
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ن ا القوووول ءوووواز    يووو  اة ووورة  ووو  هووولو الصووويز  ا وووكام كبووو   ووون  عووووع  احلووولر الشووورعن، إن مل ي ووون ي وووو 
 .وهلا  و ملش  إلي  ا ال قرة القويف  . الدخول فياو

 :أهمية مراعاة الموقف حيال تأجيل األجرة في قضية صكوك اإلجارة -4/2
ا  اسووي أى  و وال فقاون، وروصو   وواز لو كون الو ال هو فقيت  و  صويز  اإل وورة اةصولي  ر وو لسو

الب  يوو  لأل وورة، ل وون الو ووال يصووعب إيا  ووو كعووو ملبعو وو   وو  صوو وك اإل ووورة، ةملعووو ملعلووم أن  وون أهووم الوودواف  
وراء ابب ور هلو اةيفاة هو  وبليباو للبداول واملبقوهلو  ن يد ليد، وععد يك  د ادملو بول ع  أ ووم  عوو الت   وويف 

ياووو،   حقيقيوووً و  ح ميوووً، و   سووليم فياووو و  اسووبالم، وإاووو هوون  عووو الت ا يفيووون   ووون صوووري     ووبه ف
ي وووف إىل يلووب  ووو  وود دوورو هوولا البعو وو   وون   ووور ا بصووويفي  لووبعه اةعووراف وللم بموو  كلوو ، .  وون اىوووملبني

يووورات، كمووو هووو و وورييفايف هوولو ال ووور  سوووة إيا  ووو كعووو أ وووم أح وووم  وليوو  بولزوو  ال وو و    صوو  إىل عشوورات الل
 .الوا   ا،ن

و ن هعوو فعلوى السوويفة ال قاووء وهوم يب  وون هولا احل وم اىريئون أن يعأوروا إليو  ا ضووء سويو   الووا عن 
الص يم، وا ضوء  و  د يع م عع  على السبوى ال لن، ور و يؤيفى العأور ال قاون يفولا الشو   إىل إضووفوت 

 . ديدة   ل  ا ضوابيت و قييدات

 ووول إن اإل ووورة الوصوووف  ا الل وو     (1)سوون اإل ووورة إليوو  هعووو أن أحوود ال قاوووء العوصوورينولعوو   ووو ل
و    قديري لون  وول بوللب فوكملى أرى . دوز البص يب فياو لو يع م ععاو  ن  اول  فوحش  متع  ص   العقد

و بصووديف صوو وك اإل ووورة، أملوو  أبعوود الع عوو  ك وو اً، فلووم يقووال ععوود  عوو     يوو  أ وورة الوصوووف ا الل وو  إيا كعوو
ول عووو   وووول  عووو  البصووو يب كليووو  ا هووولا العووووه  ووون اإل وووورة، ع لوووا فيووو  اة ووورة أو أ لوووا، ومل أ ووود، فيموووو 

 .أعلعا علي ،  ن  وراو ا هلا القول  ن ال قاوء العوصرين

                                                           

هب إىل  واز  ص يب العوف  العقويف يل 35وال ور   ا ملأري أمل  ا ص. 43، 27ملريي  محويف،  ر   سوب ، ص. يف (1)
 .فا  هعوك  نء  ن البعورض أم هلا فام خوعص   ا أ وال ؟. علياو ا إ ورة الل  
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 تداول صكوك الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد -5
 

 :معنى تداول الصكوك وأهميته -5/1
. الاوووووم أن ي وووووون البمييوووووري واضووووو وً بوووووني إصووووودار الصووووو وك و وووووداول الصووووو وك وإع ووووووء الصووووو وك  ووووون

و وضوووععو هووو فقوويت  ووداول الصوو وك، وهووو كوو   ووو دوورى علياووو  وون املبقووو ت  وون يوود ةخوورى بعوود أن اصوودرت 
يفهوو وسور ولن ملتي  القول ا أمهي   داول الص وك، ةن  وداوهلو هوو سور إدو. وحىت  ت   أو  عباى يفورة حيوزو
و وون  وو  الم وون عمليوووً  صووور و ووويف صوو وك حمأووور علياووو البووداول بشوو   . حيوزووو وسوور  ورسووباو لو ي باووو

 . تل 

وععد و يقول عن الصو وك  بوداول فلويس العوم احلقيقون لوللب  قبصوراً علوى جموريف املبقوول هولو اةوراأ 
راأ  وون أ وووال، أياووو كووون ملوعاووو، و  موون  وون يوود ليوود، ول وون العووم احلقيقوون املبقووول  ووو هووو  وودون ا هوولو اةو 

اإل  ولي  هعو ا  واملب عودة ر وو كوون علوى رأسواو أن ملوعيو  اة ووال الدوملو  ا هولو اةوراأ  ود   وون  زوويرة 
متو وووً لعوعيوو  اة وووال علووى أرض الوا وو  وهوون الوو  دوورى املبقوهلووو بول عوو ، فقوود ي ووون الوودون ا الور وو  أعيووون أو 

لوولي  ووربين وي وومن   أن هوولو اةعيووون هوون الوو  علووى أرض الوا وو  ععوود البووداول، هوو  يعلووم  عوووف ، ل وون  ووو ا
البوئ  حقيق   و بوع ؟ وه  يعلم الشكى حقيق   و ا كاو؟ إن اةصوول ال ببو  ا الصو وك    بقوى وا عيووً علوى 

إىل أعيوون و عووف  ويفيوون، و ون حول  واحدة ل كات عويل   ن الو ا، وإاو هن سريع  الببدل والبز ،  ون ملقوويف 
ويوورييفايف اة وور  موضوووً والببوسوووً ععوود و مل ووون . يلووب إىل  عوووف  فقوويت أو يفيووون فقوويت أو  وو  يلووب  وون اة وو ول
 .بصديف إ ورة  وصوف ا الل  ، وروص  ا  رحل   و  ب   عييع 

 :«قبل تعيين محل العقد»المقصود بعبارة  -5/2
إ ووورة الوصوووف »و  اووم « الصوو وك»و  اوووم « البوداول»وم  عرفعوو ا الصوو  وت السووبق  علووى   اوو

أى  –أ وووو حمووو  العقووود ا اإل وووورة . « بووو   عيوووني حمووو  العقووود»ويبقوووى عليعوووو هعوووو أن ملشووو  إىل   اووووم « ا الل ووو 
والع ع ، كمو سب  أن أ ورملو، هون َعوَرض    قووم بع سواو وإاوو لبووع أصوالً  قووم فيو ، و  . فاو الع ع  –إ ورة 
 .اخل.. ور و ويف  ع ع  جمريفة  ن أص ،      ع ع  الدار و ع ع  ا،ل  و ع ع  الر  يبص

و عيني الع ع  وعدم  عييعاو  بو ال على  عيني اةص  ال  ل  فيو  وعودم  عييعو  فععود و ي وون اةصو  
اةصوو   وو  العووني  والعووني أو.  عيعوووً   ووون  ع عبوو   عيعوو ، وععوود و   ي ووون اةصوو   عيعوووً     ووون الع عوو   عيعوو 

وإ ووورة  وو  .  وود ي ووون عوودم  عيعوو  را عوووً إىل أملوو  مل يو وود بعوود ععوود العقوود، أو أملوو   و ووويف، ول عوو   وو  حوضوور
وحول إصودار هولو الصو وك وعقباوو   . وإصدار ص وك إ وري  للموصوف  وئري. العني  عم إ ورة الوصوف
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فاوو   وون حوو  حو وو  هوولو العوعيوو   وون الصوو وك أن  ي ووون حملاووو  عيعوووً و وون ظ  وو   ووبم ن  عوو  و   قبوووض،
 يبيعاو وهن ا  لب احلول ؟

 :الحكم الشرعي -5/3
 داول ص وك إ ورة الوصوف ا الل و  أعوول القوول ا ح مو  فقاوؤملوو اة والء ا  عوسوبوت عديودة 

ين، ولسووا و ووو أرا. و وون ف وو  اهلل أن  ووو  وود وو ا هوولا الصووديف  وودون و بوووق. سوووبق ، يفاخوو  اوموو  وخور وو 
هعوك  ون أ ووز، وهعووك . وأكب ى بوإل ورة ال لي  اومل  العو ل  إىل  و  ي . ب قي  أن أضيال إىل  و  ولوو  يئوً 

 ون  عوو ، وهعووك  وون أ وووز  وريت   راعوووة اةح وووم اخلوصو  بببووويفل العقوويف و بووويفل الووديون، وملوكك ةهوو  الك وويم 
ليعووو هلووم  وون العصووم هووو ضوورورة  راعوووة الوو  ت، وا حبيوووا ، و ويوو   ووو  وود ي ووون ع(1)أن ير  وووا لعووو  ووو يوورون

ال وا لعدم الو وه ا  عتق  الربو والزرر ال ووحا، و ودى ا ملسو وم  و  فلسو   البمويو  اإلسوال ن و قوصودو، 
واةخل ا احلسبون  صو  ك  اةعراف  و فيام اوبم ، وأخول العوربة  وو حودي ا الزورم خوالل  عوو لام  و  

ريوو  الووديون، وأن ي ووون للصووور الوا عيوو  ح ووور ءوووار الصووور العأريوو ، و راعوووة  ووو للمو ووال الب وول  وون   ووي   و 
آثووور  وسووعي  أو امل مو ووي  ا اسووب دام صوو وك اإل ووورة، و  ميوودق أى  وون البوسوو  وا مل مووو  إ  بقوودر  ووو لوو  

ورة العبايوو  بولبمليووب إن مل وعلوويام كووللب الوووعى أهنووم، وا عيوووً، أ وووم صوويز  اإل وو.  وون رصوويد  وورعن وا بصووويفي
 .  ن بش   كو   فبش    ولب

                                                           

و ن  عوول هلو الس ل   عوو ً   صاًل و و عوً الدكبور يوسال الشبيلن، الدورة العشرون، وكللب الدكبور حسني حو د  (1)
والدكبور حو د   ة،  .والدكبور علن القرو يفاعن، الدورة العشرون للم م   .م م حسون، الدورة البوسع  عشرة لل

 .الدورة العشرون للم م 
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 عالقة صكوك اإلجارة بصيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك -6
 

أعوورف  يووداً أن هوولو السوو ل  خور وو  عوون ملتوووأ ا سووب بوم، بيوود أين آثوورت اإل ووورة اخلوع وو  إلياووو لووو 
 .أراو فياو  ن صل   وي   وضوه ا سب بوم

ة و وو دورى فياوو  ون أح ووم  ون عال و  خوصو  بوإل وورة العبايو  بولبمليوب؟ أم أن فا  لص وك اإل وور 
الصووو وك وال وووالم فياوووو وأح و اوووو  عصووورف إىل صووويز  اإل وووورة بزوووه العأووور عووون كوهنوووو إ وووورة عويفيووو  أو إ وووورة 

  عباي  بولبمليب؟

. درك و وويف عال و   ووبر م  و  ي  على لسون أحد البوح ني  ن أمل    عال   فكن الب    ا الوضوه ي
وإيا كووون يلووب كووللب فعليعووو، و وون ملب وو  . وأن ال ووالم ا الصوو وك  وود  بلووال ولووو  ريئيوووً  وون إ ووورة إل ووورة

 س ل     ي  اة رة و س ل   داول الص وك ا اإل ورة الوصوف  ا الل  ، أن ملعى أن هلو اإل وورة  ود   وون 
أحوود البوووح ني صوورق بوو ن  عأووم صوو وك اإل ووورة التبقوو  هوون  وون بوووم اإل ووورة العبايوو  بولبمليووب، وروصوو  أن 

صووو وك إ وووورة  ووون العووووه العباووون بولبمليوووب، حيووو  ي وووون محلووو  الصووو وك  الكووووً ةصووو  ا وووكوو  ووون الصووودر 
وهعووك  ون ال قاووء  ون يهوب إىل عودم  صوور و وويف . (1)فيؤ رومل  إلي  إدوراً  و  الوعود بوولبي  إليو  ا هنويو  الودة

  جتوووز أصووالً  –كمووو يقووول   –، ةملوو  (2)لوصوووف  ا الل وو  ا حولوو  اإل ووورة العبايوو  بولبمليووبصوو وك لج ووورة ا
ل وون الوولي أكووويف . إ ووورة  وصوووف  ا الل وو   عبايوو  بولبمليووب، و  علووم لووديذ  وون يوافقوو  أو  ول وو   وون ال قاوووء

ف يبوو ثر بووللب ولووو بشوو   أ ووريم بوو  أملوو  سووواء يهبعووو  لهبوو  أو مل ملوولهب فووكن حوودي عو عوون صوو وك اإل ووورة سووو 
 . ريئن

                                                           

 .حممد القري،  ر   سوب . يف (1)
 .ملريي  محويف، الدورة اخلو س  عشرة للم م . يف (2)
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 الخاتمــة ومشروع القرار -7
 الخاتمة -7/1

ا  وضوه علب  ى ال بوب  في  بب ديد صريم حوسم يعد  وضوعوً فقايوً حم وً وإن  سورب  الوضووه 
يفون هلا الب ديد بزتوء ا بصويفي، وويفت، احكا وً  ى للب ص  العلمن و وو ير بو   ون ك ووءة و يورية لشو   

. آخووور، أن لوووو كوووون  وضووووه ال بوبووو   وضووووعوً ا بصوووويفيوً، حوووىت وإن  علووو  يفووولا احملوووور  ووون أعموووول الووودورةعلوووى 
ول ووى أهيووب ب  وملوو  اوموو  الووو رة  ووو هلووو  وون بوووه علموون . ولألسووال  ووو متعيبوو  مل أيفركوو ، واخلوو ة فيمووو اخبووورو اهلل

عال  سوبوى   ون  ون الرصوومل  العلميو ، وخربة عملي  أن لرص  سبقبالً على إعمول  عيور الب ص  لب قي  أ
.   أيفعى أملى أ يا ا ور   هلو ءديد ا اىريئيو  احملوديفة والتلوبو . ال  عويف عو أحبوي اوم  على الب لى يفو

وك   و  لب  حيوهلو  سبقى  ن كوالم ال قاووء ال بصوني الولي  بلوور ا العديود  ون اةحبووي والدراسووت العمقو  
ا بصوووورت علووووى يلووووب لووووو جتووووووزت ور وووو  هوووولو صوووو  بني أو ثالثوووووً، وا رأي أهنووووو كوملووووا سووووب ون  ولووووو. البميوووورية

 بواضووع  الع وو  واإلفووويفة إىل حوود كبوو ، و وون ظ فقوود عملووا علووى اإل ووورة إىل بعووه السوووئ  يات الصوول  القويوو  
  ووون ملتووووأ يفووولا الوضووووه احملوووديف، زاعمووووً أن يلوووب سووووف ي ووويال بعوووه العووووف  ويوسووو  ولوووو إىل حووود  ووو  كبووو 

 .اإلفويفة

ولون أعورض أو .    إيفراكن ب ن يلب    رع عن كومل  جمريف  لك   وو هوو  عوروف ا ك و   ون  واملبو 
 .و ن يلب. أخل  هعو  و  عوولب ، ول ى أ   إىل أهم الرسوئ  ال  ويفيفت  وصيلاو إىل ح را  م

 وون  اوو  وختور وو   وون  اوو   ووو  وضوووه صوو وك اإل ووورة حوووز علووى اهبموووم كبوو   وون اوموو ، ةمهيبوو 1
و ون ظ يسوبدعى ويبتلوب الرييود  ون احليتو  . أخرى، فاو  ن زاوي  إدوبيو    ام، وهو  ن زاويو  سولبيو   ختو 

 .واحللر والببصر واإل عون وعدم ا ملدفوه، ولعو عربة ا الب رب  الزربي  وا جترببعو    البموي  بولراحب 

البمويووو  بوإل وووورة، سوووواء علوووى السوووبوى ال  وووري أو السوووبوى وووو أ وووم فيووو  البزوووول علوووى أصووول ، وهوووو 2
وأري أن يلووب هنوو   وو  سوووى،    وورعوً و  ا بصووويفاً،  وو  إميوووين ب مهيبوو  والعموو  ب  صووى عو وو  علووى . البتبيقوون

وروص  إيا  و علمعو أن الصيز  اةصولي   وزالوا . ا سب ويفة  و في ، ل ن يلب  نء وإمهول اةص   نء آخر
هنو و  وملباو ا هي   البموي  اإلسال ن، و و زالا صوحل  إل وبوه حو ووت متويليو  واسوب موري   بعوديفة هلو   و
ملريوووود البوووووازن ا التوووورق وا سووووب ويفة وا سووووب دام، حرصوووووً علووووى البو يووووال ال ووووالء للعأوووووم البمووووويلن . و اموووو 

 .اإلسال ن  و حيق  ا سب ويفة القصوى  و لدي   ن إ  وملوت

ل قاوووء ا  وضوووه صوو وك اإل وووورة ملعمووو هووو، أ ووو  وووو أسووام بوو  ا  بصووويفيون فمووو  ووو  ووو أسووام بووو  ا3
وهوولا . احكا وون و قووديري ال بوو  لوو  إ  أملوو  مل يصووب الر يوو  إصوووب  كو لوو ، فوملصوورف ا  عأموو  إىل حبوو  فقاوون

ون  ن حي  البدأ     ع ور ب  وفيو  إفوويفة، ل عو  كوون علوى حسووم اىوملوب ا  بصوويفي ا الوضووه الولي كو
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 –أوىل بولرعوي  حب م الب ص ، و ن  عرض  عام هللا اىوملب كون  عرض  سريعوً  بع الً  ون  او ، و قبصوراً 
على اإلدوبيوت يفون البعرض للسلبيوت  ن  ا  أخرى،    أهنوو  ود     وون  ليلو ، و ون  –وهلا هو اةختر 

 .لهبون إلي   ن أح وم  رعي الام وضعاو لا ملأر ال قاوء لو  د ي ون هلو  ن أثر   و فيمو ي

ووو  ووو الوولي يبزيوو  اوموو   وون عرحوو  الب وورر هلوولا الوضوووه؟ إن كووون يبزوون إمجوعوووً ا الوورأى حولوو  فاوولا 4
أ ووو إن كووون يبزووى . بعيوود العووول، وإن كووون يبزوون  وافقوووً فاوولا، وإن مل ي وون بدر وو  بعوود اةول، لوويس  ريووب العووول

وأعبقوود أن الوا وال أصوب ا، بعود هولا اىاود الب ورر والبميووري . فعلو  الب ديود اىيود للموا وال ف سوعو ي وون  وو
وعلى اوم  أن ي خول  ورارو، ويببوم  و  ووً  ون الوا وال عولوو و ود فيو   ووة  ون العوحيو  الشورعي  وك ووءة . واض  

لب، إي   و   بووور إن كوملووا الوا وال اةخوورى  بسووم بوول.  ون العوحيوو  ا  بصووويفي ، و الء و   وون العوحيوو  العمليو 
 .يدل  بم  و ال بول رورة على ضعال الو ال ا،خر
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 مشــــروع قـــــرار
 

 .أ رك للم بصني  ن ال قاوء  قدمي  و يرومل   ن  شروعوت، فام أيفرى بللب وأ در علي   م

وك   و لدي هو  وصي  اوم  بوولكوى والكيو  ا إصودار  ورارات ا  وضووععو هولا خوصو ، و وضووه 
 . ، ولب ن الصورة ال لي  الشو ل  ل   أبعويف و واملب الوضوه حوضرة ععد اسوي هلو القراراتالص وك عو 

وأن يدعو البوح ني ا ا  بصويف اإلسال ن، وروص   ن هوو  وعام  اوبم ك و اً بق وويو البمويو ، ويودعو 
إلسووال ي ، يوودعو هووؤ ء ا الو ووا مل سوو  القوووئمني علووى أ وور الؤسسوووت الوليوو  اإلسووال ي  وروصوو   عاووو البعوووك ا

وأولئب إىل وض  رؤي  كو ل  وواضو   حيوول خريتو  البمويو  اإلسوال ن، يبوني علياوو بيوملووً  ووفيوً فلسو   البمويو  
 .وكللب اةسوليب واةيفوات ال  لق  هلو القوصد ولوفأ على هلو التبيع . اإلسال ن وعبيعب  و قوصدو

ثيقووو  عمووو   لري ووو  ل ووو   ووون يبعو ووو   ووو  هووولو الق وووي   ملأريووووً و عبووورب هووولو اخلريتووو  الووو  يقرهوووو اومووو  و 
 .و تبيقيوً،    ا عكاف ب ي  ا باويفات ف ري  وعملي  جترى يفاخ  إعور هلو اخلريت 
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    الغلبة والتبعيةمعيار 

 المعيار في الحكم على صحة تداول الصكوك باعتبار موجوداتها 
ض لاشتمللللجل كتلكاغتلول،ادلء كياالكاتغاتللل وا لوتال لم ل ياله ل ماللااللكحلالال،ادلاغاتللل
شاار الءتااللللجل كهتاالللااكلم االال وتاال ل  يااله ل كانتاال ل كااا يلهلملاالكالول،ااتالأل،تاالكلقءااللكانلاالع لفلشاا  ل

ل.لاسال يهلل،اادلءلتهاالل،نسااهل ل ماالليشاا  لكاتتاالء لهلكانا اد  اناالل ااالكجتهاال كتللتل اارةلهلكاسااأاا لفااأجلز 
اااا ك الاااارقلكاغاااتلول وااا لكاااار مل اااللضااا لاتبااامنعللاااكل يااالهلم لوتااال ل   ااالل،ااار قةلارك ااالةلضبااالالكاتسااال  لم ل

فتارقلعماعلكاوتاعلكإليا ل ل.لساناللتلنااكاتتلء لتذكلضويتلوسنالاارقلكأللالكالكضل،اتالأل،تالكلقءاللكانلالعل اكلو
ءشاااأهل اااتلولكابااالقءال  اااتلولك ياااتثملقلمهلكاتااانةلءلاالاااا  لفااا هل ااالهل لاااا ل(ل1/4) ل33هلضاااركققلقضااامل

  الهليلةااللتاليحمللكحملليانال كاركضناالهل.لللجل كتلكاغتلولوتل كًلم ل يلولًلم لعمل همللمللجيازلاا ك الكاغاتلو
السااامتلءتااا ك الكاغاااتلولتذكلمللاااز لوسااانالكانتااال لم لكاااا يلهل اااكل%ل33نسااانالءااالكانحااريكلقم لءتح يااا لاواااللكا

فتااول فتاالًلااانت لكاتااليحمل ل متلاالقليااليل ملكااالو لاُلساامتلءتاا ك ال%ل13 ،اا  تلااارقلكانساانالءااال%.ل73
ل1. ح لم ىن%ل13كاغتلولللل كليتلكالجل كتلكاتلءوالاوت ك الض لءوايت

 لجاالكذلذاااللساالليساام لسناا مل اارفلكساانللت ل ااحمللجنسااعلكااار ل اتاالل ك،اات لااارقلكاتااليحمللكياات الكل واا
هل(لم لانأنااعل ولااعل وااالقءااللكانلاالع)اليااعلفلااعلكحلنولااا ل لااكلاأنلتلاااعلمهليشااتملل تاا لكانلااعل واا للاالالقءاال ل

كاتل،دللكلجنلل ك،  ل لعلم، مهللجنللآورلقءل لم ل احمللقءال  ل اارقلكاساأاالفارعل مرالليتارفلهلكاوتاعل
 ضاا للنتهاالل هاالقلكاوتهاال ل ااحمللكحلنولااال  وواالكلكانااعلءلضاالعلكاتول،االلهلكاتل،اادلل2.أاالُلاا عل ةاالةساالليساام للساا

كارءليدلكاتةلوساد لألهلكاالالكارءال لهلكاتالقليُتلءالل،نساعلهلكاتالقلك وار ل  ليتالذعل ولاعل  وا لكسانلل
 شااارل قمهااالً لضلءوااايتلكاااا قكامللم لااااللءلتااايتل شااارةل قكاااامل لتلااالاللاااكلكاتماااتل مساااا.لك وااارلكاباااملكلتالاااع

مللل و لضلالكحلنولا لاتلءاللكاا قكاملكاتشارةلءتشارةلفتاوللاكل.لءلا قكامل لتلً لفمنتيتلكاسأاالالضلعلقءللكاوبل
كاااا قكاملكضمساااال شااارلهلكاتااالقلك وااار ل اغااانتلكاااا قكاملكضمساااالكانلضلاااالهللتلءااالللتلااالالكاتمااات لفتغاااتل

ُميتلقيالال:ل))ل لساتن لكسمهالقلهل،ا يثلفبالاالءاكل نلا ".لك  تنالق"الكاسأاا ل ارقلكاأريتااليساملهللكحلنولا
                                                           

هل(ل4/1) لفترةل33، ةلكاننثعل كللن مالكاؤمترلكإلي ل  لكاتركقلقضمللقرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدوليكو رللل1
لكاركءع للؤمترق ل   قة للك لكاستل يا لكاترءلا لكاموتا له لل23-18، ة لك ور لكالكفع1438 ل ى شنل لل11-6اا

 غلصلكاغتلو ل ا لكا للفتوى المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين كو رل.لك1988(فنكير)
لءرضمل لكاشر  لكاغل قل كلكيلةا لا ك الكاغتلولت لكاتللق لفترةءشأهلكأل ل(ل21)حتلللهلضبلا (ل3/19)قكيلكالالا 

 .ل فلهللكانصل و للللذ رلت  قللكلحت ي لكانسنالءث ثدلءلاةا ل كو رلكاتللقلكاشر  لاسليل ملكالو
 للأنلعلهبللشلالتاج واإلكليل.  لكالركي48 لص3 لج1992 كقلكاتت لكاتوملا ل:ل لءحمل تروضة الطالبين.لكانل  لل2

 للكءكل263 لصل3 لجكشاف القناع.لكانهليتل 332 لص4ك لج2/1978رل  كقلكاوت:لللكا لكسولل لءحمل ت
 .168 لص4جلاا 1434 ل1 كقلكاوتر ل ل:لءحمل ت لالمغني.لض كلا
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كهللل و لكهللل ولاعل ياومل االل لانلءتا  ةلفلهاللوارذل ذاا  ل اا للاكلكااالرلانالع لفاألرلقيالالكهللل او لكهللل
ءلاارا للكاارا :ل ولعل يوملءلارا لكار لهلكات  ةلفُنزعل ، قلمثلضلالياملقيالالكهللل او لكهللل ولاعل ياوم

لل1((. ذولًلءلذه

كاوساال  ل يسات الكحلنولاالاارانهملهلاارقلكاساأاالءاأهلكاتتاا لتذكلملتاكللواعل وا لكاغاحا لملل مالل وا ل
  كفااعلكحلنولااا لهل االيزلاااركلل.ءاالل واا لكاغااحالاغااحلحلًلاااع ل ضاا لملتااكلكاتغااحلتلءأريتااالك  تناالقل مااللاتاا ك

ل2.كحلسُكلكانغر ل كاشعاتيبل كانخا 

لئللكااا لُيغاارفلفلهااللكساانللت لواا فلجنسااعل نل ااانل ناا لكحلنولااالتهلُضغاا لهبااللكاتحلراال لألهلاتااكلكاساا
كاتغاال لءااراللكاغاارفلت االلاااللاغااحلتلكاتتاال للااللملتااكلذااال لءاا الللمساامليهاا للهللناا مل اارفلكساانللت ل

غاتلذاال لو فلجنسعلاركل،دليتترقلذال لفوللءلعلقجلل شرةل قكامل ثلبلءتشرةل قكاامل ثالب لف واعلي
 اتاااكلااااللكف ضاااللضناااللكاتتااالء لهلكاااا قكام لفااا هلكاتتااا لينأاااللهلكاتشااارةل قكاااام للاااعلمواااعلاااالل ااار فلكسااانللت ل

لل3.و فلجنسع لاللءأل

(لءشااأهل االقةلكااارا ل كحلواالالكاشاار لال جتماالعلكاغاارفل كحللكاااال84ضااركقلقضاامل) ضاا لوااصلكامااعلكاوتهاا ل
مضالللناعللباملكنلتالاعلجانللآوار ل  جعاعلكسالكذل،تاللكازيال ةلهلل و لجلكذللنل االلت كقللكلذا لست كقلآور

ل4.م، لكاتل،دللتلءوالءلسنللك ورلهلكاتلقلكاثلين لم لءل  تنلق ل اللضلالكحلنولال مللات ك

 ل

                                                           

لمورجعللل1 لءحمل تفي صحيحهلمسلم: ل  ل: لكاأنع  لينا لذ ر لء  ه لكا كثلكاترم  لت،لل  لص3ج كق ل تلبل1213   
كاتتنال:ل لءحمل تفي سننهلوأبو داود كاووظلاع ل.ل1191 لقضمل17 لءلبلءلعلكات  ةلفلهللورذل ذا ل22كاسلضلةل

ل3311 لقضمل13 ل تلبلكانللع لءلبلهل،ولالكاسلفلانلعلءلا قكامل249 لص3كاتغريا لء  هلذ رلينالكاأنع لجل
فلهللورذللاووالءرا  لفلءتل هللقجللءسنتال ولوحمللم لءتستال ولوحمل للميتلقيلالكهللل و لكهللل ولعل يوملءت  ة)ءووظل

فتلالقيلالكهللل و لكهللل.لت للمق تلكحلةلقة:لفتلالكارجل.ل ل،ىتلمتلزلءلنهمل:لفتلالقيلالكهللل و لكهللل ولعل يوم
ك لل1996/اا1417 ل1ا ل ل كقلكاتت لكاتومل:ل لءحمل توالدار قطني في سننه ل( لُق  ل،ىتلمتلزلءلنهمل:ل ولعل يوم

اا ل1414لتتنال كقلكانلذ ل:ل للتالكاترلاوالبيهقي في سننه ل2771 ل2773 لقضمل13 ل تلبلكانللعل3 لص3ج
 ل13322 قضمل29 لءلبل لينلعلذا لءرا للعلم، لكاراندلش  ل حمللكارا ل21 ل تلبلكانللعل293 لص1ج

 ل تلبلكانللعل كألضبلا ل13 لص6 لج1983/اا1433 ل1 لكا كقلكاسوولا ل:ل لكين في المصنفلوابن أبي شيبة
 .226 لقضمل23ءلبلهلكاسلفلكحملو ل كانأتالكحمل ةل كاغحفل

فتح  لكءكلكيملك ل ملالكا يكلحمم لءكل ن لكالك،  لل237 لص4 لجرد المحتار على الدر المختار.لكءكل لء يكلل2
 لالمغني.ل لكءكلض كلال271 لص6 كقلت،لل لكا كثلكاترم لء  هلذ رلينالكاأنع لج:لءحمل تلالقدير للعاجز الفقير،

 .ل173 لص4ج
 .271 لص6 لجفتح القدير لكءكلكيملك لل239 لص4 لجرد المحتار على الدر المختار.لكو رلكءكل لء يكلل3
ل6ل-1ظيبلء  االكإلللقكتلكاترءلالكاتح ةللكللكانتت لهل  قةللؤمترقلكاتليعلءأملقرار مجلس مجمع الفقه اإلسالميللل4

 .ك1991(لمءريل)ولسلهلل6ل-1االكالكفعل1411ذ لكاتت ةل



5 
 

ل:ل اأنلتلًلاللات كل و لكاغتلو

 ولالمهلوتلالءالسلكذلاللحتلايتلللجل كتلكاغتلولهللر،واللللت لوتل  لفلمتكلكيتنل كًلت لضلالكحلن
 1. و قمل ضلعلقءللكاوبل

 اللم وويتلكانتال لهلكاغاتلولااارقلاساليجتلك  القلهبمال لفارالل نالع لألهللنا ملكحلنولاالكاار لقل ل
ل.ليتمل ل مللذ ر ك لتهل لهلكاتغ لكاتحلرل

 االلكاوتهاال لاااركلهل أاال لكاغااتلوللااكلكانتاال  لملااللكااا يله لفتخرجيهاالل واا لضاالالكحلنولااال ليسااتتلم لألهلل
.ليشااا  لهلءلاااعلكاااا يكلكانتااا  لءلانتااا ل،وااالالكاااا يكلحتتلتااالًلاوتتااالء لهلءلاااعلكاااالالكارءااال ل،نساااعل ماااللاتااا ك

 اوغلً لاومسأاا لف هلكانتل لتتوفل كلكاا يلهلهلاأنلاعللنا ملك  تنالقلكاار لضالالءاعلكحلنولاال وا لكاغاتلو ل
تلالءتحتعلكاتتالء لهلكانتا لءتان لكاغال لءنال ل وا لألهلكاغللكاشتملل و لكانت لتهلءلعلءلانت  لملتكلكا

ملاللكاا يكلكاتبامعكلهلكاغال ل.لمهلكاغللهلءتبعلميثللذااللكانتا  ل ضا لضُان لكاغال لفُلتان للاللهل،امنع
 .فهلللؤجلل حملللتنلقل تهلضن لكاغل ل لليولرتلشر لكاتتلء لهلءلعلكانتل لءنتبهل

  واا لميليااعلياال نللءلااعلكاغااللل2نسااعلكااار لضاالالءااعلكحلنولااا  لينوااعلاناالللناا مل اارفلكساانللت ل ااحمللج
كاشااتملل واا لكانتاا لءلانتاا  لألوااعل ليغااتلمهليتلءااللكااا يكلم لوتاا ل ل،االًلاااع ل ااالل ل،االًللساال يلً لاتحتااعلقءاالل
كانسااالةا ل مااالل لميتاااكلمهليااا ولكاااا يكلهلكاغاااللءااا  هل ااالقللتلءااالل،ااادلءلاااعلكاغاااللكاشاااتملل وااا لكاااا يكل

ل.هلءت لكحلل تللكلضلمتعكا يكلاللجز للكلضلمالكاغلل ض لميثللكسز لكأل نللءلانت  لو ركًلأله

ليغاااتله  ولاااع لفااا هلك ياااتنل لت لضل ااا ةللااا ل ةااالة لم للنااا مل ااارفلكسااانللت ل اااحمللجنساااع لميتاااكلمهل
الءلاعلكاغاتلولكاشاتموليغاتلهاسليجتلءلعلكاغتلولكاشتموال و لكانت لءلانت لا ق ل ضلعلقءللكاوبل لاتاكل ل

ل. و لكا يكلءلانت لم لءلا يك لالضلعلقءللكانسلةال،لنة 

كاتخااريالكال،لاا لكحملتمااللاتسااليجتلذاااللااا لهللتللوااالكاغاالل لتاالًللتللوااالكااالال ااحمللكارءاال  ل،ااىتلميتااكل
 كأللرلكاهاملاناللااللكضار جلءلأل اللم ل.لءلتع ل ض لكشتملل و لكا يله لءلانت لم ل،ىتلءلا يكل لفريلهلذال

كااار لميتااكل واا لميليااعلمهلاتاامل واا لكاغااتلولءل تناالقلللجل كهتااللكاتلءوااالاوتاا  كا ل وااا لكان اارل ااكللكاتلاالق
لللللللل.للجل كهتلل حمللكاتلءوالاوت ك اللكلكا يله

 ل

                                                           

 .271 لص6 لجفتح القدير لكءكلكيملك لل239 لص4 لجرد المحتار على الدر المختاركءكل لء يك لللل1
 لكاتليلين ل239 لص4 لجمختاررد المحتار على الدر ال لكءكل لء يك ل268 لص6 لجفتح القديركءكلكيملك للل2

ل.191 لص1ك لج1982 ل2 كقلكاتتلبلكاترم ل ل:ل لءحمل تبدائع الصنائع
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 معيار الثلث 
ل لللل لكاثوثللك لوسنا لللجل كتلكاغتلو للك لا ك اع لميتك للل لءوجت لته لكاغتلو لا ك ا لفلغت م 

ضويتليللقيلال:ل"يت لءكلممل ضلصلق، لكهلللاتل ل نعلضلال، يثكالجل كتلألهلكاثوثل ثحملل مللهلوصل
:لأاغ يلءشأرق؟لضلامف:لضويت.ل :لكهلل لموللذ لللا ل  ليرثينلت لكءنالول ك، ة لمفأاغ يلءثوث لللو؟لضلا

 لتوللتهلارقل قثتللم نلل لوحملللكلمهلارقامل لاالوالثلث كثيركاثوث ل:لمفأاغ يلءثوثع؟لضلا:لضويت.ل 
ل1لتوعل ولع"ليتتوولهلكانلس

ل مهلكإليغاال لءلاثوااثلل لالولاا لكاثوااثلهلكحلاا يثلجاال لهلياالليلكال االالكااا لااا للااكلكاتن االتلذ اارُل ظاالارن
كإلقثل اااا ليااا ل ااالذلكاااالكقثد لم ل لمواااعل ثاااحمللهلذكااااع لءاااللاااالل ثاااحمللهلكال ااالال ثاااحمللءااالان رلت لكااليااااللاااكل

اتاااكلجااارىللاااعلذااااللت مااالالكاثواااثللتلااالقلهل ااا ةلل.ءل تنااالقلكااليااااللاااكلكإلقثل اااا لت نااال لكالقثاااال اااكلكاساااؤكا
لسااااالئلللنهااااالللساااااأاالكانحاااااثل لساااااأاالك توااااالقلكألوشاااااأالكحملرلاااااالاوشااااار لتلتهلمللانواااااجتلكاثواااااثلالةااااالذلك  ااااالقل

ل. ك يتثملقلهلميهمهل

لتنل الًللاكلضناللكاثواثل  لخيو لمهلك يت  الءلاثوثلهلضبلالللجل كتلكاغتلولكاتلءواالاوتا ك ال،تالل
 ااااللملااارلظااالارلكاوسااال  ل!لكأل ثااار لم لكاثوثاااد لفتاااأهلكاثواااثل ااالقل ثاااحملكًلهللتلءواااالكاثوثااادلكانااالضلدللاااكلجنساااع

فثوااثلكاتشاارةل!للتلءوااالآواارللااكلجنسااعلاااللكأل اانلضاا قكً ل لكألضااللفاالاتثحملله.ل خياالافلكانأااعلكاتتواا ل كاريل،اا 
ضاااالالكءااااكل،ةاااارلهللتاااا ل.لاااااللل ثااااحملكًلهللتلءوااااالكاساااانعلكانلضلااااا ل تهل اااالهل ثااااحملكًلهللتلءوااااالكالك،اااا لم لكإلثنااااد

ل ذ رلكءاكل،ةارل اراللمهلكاتثارةلملارلوسايب لفلتالهلكاثواثلضوال ًلل2".لتنلقل ثحمللءلانسنالت لللل  وع:ل"كحل يث
لل3".ضولل"تذكللللضلقهلءلانلض  ل،ىتلتهلكاشلفت لذا لت لمهللت ل ثحمللهلكحل يثل

   قلكإلشلقةلت لموعليلج لهلكاوتعللالليغاوتل اال ًل وا لمهلكاثواثليتناعلكاثوثادلهلكحلتامل لكاتتال ل ل
تاا لكاساالئل لفأجاالذ كلذاااللهلفتااعلكالاتلااالاااللقك االكلاتاارقلكاوغااللءاادللااللااالللاالالقءاال ل لاالال ااحمللقءاال لهلء

 نلااعلكاساالفل)كيااتثنلً للااكللاانتهملاساالئلللاا ل ةاالةلءلااع لكحملوراا لءأ،اا لكانتاا يكل،نسااعللااكلكااارا لم لكاوبااال
تذكل ااالهلهلوااازعلكحلولاااالفسااالُ لكاشااا   ل شاااريلكلااااراللشاااريدلميليااالد لمهاااللاتةلااالل(لكحملوااا لءلاااارا لءااارا 

كاثوثلفأضلللاكلضلماالكاشا  للاعل،ولتاع ل ذااللاتغاحمللكحلولاالكاتل،دل فتلًلارءللكانسلةا ل مهلاتلهلكحلولالءت قل
ل.ل4م لمسمل   كلالءتلًلللل لهلثوثلًلفأضل.لالءتًالاع

                                                           

 كقلكاتولك لء  هلذ رلينالكاأنع ل تلبلكال لا لءلبلمهلي ول قثتعل:ل ل لشعالبخاري في صحيحهكحل يثلمورجعللل1
 ل تلبلكال لا لءلبلكال لالصحيحهمسلم في  ل1336 لص3 لجل2191م نلل لوحملللكلمهليتتوولكلكانلس لقضمل

 .1213 لص3 لج1621ءلاثوث لقضمل
 .361 لص1اا للج1379 كقلكاترفا ل:ل لءحمل تفتح الباري. كاتست ين لكءكل،ةرلل2
 .361 لص1 لجفتح الباريكاتست ين لكءكل،ةر للل3
 .43 لص3 لجحاشية الدسوقيكا يلض  لل4
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كاثوااثلم اا ًللتنل االً ل كاثوثاادللكاشاار لالكالاالكلكااا لاأواارلءلاثوااثلاوتااللوتاال لااار لفتةتاال ءتاا لكاتااليحملل
لاتاا ك الكاغااتلولالءتاالًلااالل فتااو ل   هلاوريااعلل%33لولكاتلءوااالاوتاا ك المهلانوااجتلللجاال كتلكاغاات لاازل شاار د

ل.ءدلوتل ل  يله

  معيار الُعشر 
جياالذلت اا كقل ااتلولاسااتخ كل،غاالوتهلل ل"لحبساا لاااركلكاتلاالق ل ااالللااللمواارتلءااعليااليل ملكالالااال

شرك لحمو الللالالذكتلشخغالالك تنلقياال ذلاالللالااللساتتوا لاشامللكأل لالهل كانالفعل كانتال ل كاا يلهل كحلتاليل
م ليتاالهللااكل وااالااارقلكالجاال كت ل ل%ل93م لازياا لوساانالكانتاال لم كااا يلهلم لمهاالللتاالل ااكل:لكالالااا لءشااريد

كاتغاا للااكلتوشاال لااارقلكحملو ااالاااللك ،تلاالال واا لءلااعلكااا يلهلم لكانتاال ل  هلكاتتلاا لءلاشاار  لكاشاار لالانلتهاال ل
مللجياازلشارك لكحملو ااال%ل13لالااالكألوارىل اكلفا هلضورايتلكأل لاالهل كانالفعل ،تاليلك وتواالعلكاشخغا ل كحلتاليلكا

ل.ل"ت لءشر  لشرك لكا يلهلم لكانتل لم لمهلللتل

م لفت لانأيتليليل ملءلاتللقلت لكاتشرلفأجلذتلا ك الكاغتلولتهلءوجتللللجيلذلا ك ااعلوسانالكاتشارل
ل.فتوللكلعمللللجل كتلكاغتلولءشر لم ليتلهلذالل،لوال و لءلعلكا يكل كانت 

رل ك،تللارقلكانسنالم للستن لشر  ليل لاتننللجن لك تولقلللل  هلكاتشارلهلفتاعلكحلنولاا ل اتاللير ل  
مضاالللااكلااركلااالللسااتن ام لاالل ااححلكلكاتتاال لكاشاتموال واا لكااااال ملليتلاالكلءوساال اللتذكل لواايتلوسانالكااااال

 اارقلكانسا للاكلكحلنولاال ل1كاتتالقكتلهلكار لءلت ل  شاريكلءلاةاالهلوعشرة بالمئةمخسالءلاةالهلكانتل ت ل
كجتهال للاانهملفلمااللحت ياا للاالليتأاا لكاشاا  ل،ااعلكارجالعلستاا كقلكااااا لم ليتنااللكاوساا للااكلكاتتاال لءأواا للااكل
 ضااعل ولااعلكااااا لم لكانلااعلءااأ و للااكل ااكلكاساالي ل لمساالل لاازلكااااالتذكل االهل  هلااارقلكانساا  لفاالاااللااعل

ل.كااشل كاتاريرل،رككللأوتلًل

 اتاالل ك،اات لاااركلكاتلاالقلكيااتن  كلميباالًلت ل اال ذلكاوتهاال ل ااكلكاااارقلكالسااحمل ل كساالكبل ااكلاااركلمهل جاال ل
م للكاارقلملرلض لمتولاعلكاتل ،اال  لانوالل ناع ل ااأثحمللكااارقل وا لكاتتال لتفسال كًلاالللاركااع لءاللألثارق لااللضا ل

 ااااللملليتاااكلكااااارقل.لواااجتل،ااا كًلضااا لياااؤ  لت لذااااليااؤ  لت لوااازكعل وغاااللالءااادلكاتتلضااا يك لفلتااالهل نل ااالًلتهلء
كالسااحملللؤ ياالًلت لكاناازكعل كضغااللال اال ة لفتاا لك تواار لم لمهلكاااارقلكاتثااحملل  هلكاتولااللاااللكاوساا لاوتتاال لألوااعل

ل.ل ، قلكاؤ  لت ل ضلعلكانزكع

 ل

                                                           

ل.173 لصل4 لج، الحاشيةكءكل لء يكل  1
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 :معيار الغلبة
 تنلقلكااوناا ل االلكاتلالقلكاار لموارلءاعلتهل لهللكلكجتهل لهلكاسأااللتنلالهلقمينل لفهللحت ي لكاتللقلءل

  ولع لاُتللللللجل كتلكاغتلول حمللكاتلءوالاوت ك اللتللواالكالجال كتلكاتلءواال.ل1عمعلكاوتعلكإلي ل لغلنلًل
لولذكتلاوتاا ك التهل لواايتلكألوااحملةلااا لكاالاناااال ذكتلكانساانالكأل واا  لفاالمتكلاااا ك الااارقلكانل لاااللااكلكاغااات

ل.،لنةركالجل كتلكاختوأال

ءتااا لكاسااالئللكاتتوتاااالءااالألللكالكارءلياااال نااا لكاوتهااال  لاتاااكل وااا لكانحاااللكاااار ل لل شااالكا لهل اواوناااالك تنااالقنل
اااركلءشاار لمهلاتاالكلكحللجااالت لذااال لملااللمهلاُاا وللكالجاال كتل ااحمللكاتلءوااالاوتاا ك اللااكل.ل2يااؤ  لت لاسااليجتلحماارك

 لاكلل.ل لفهاركل ليُتنال لحلغالالكاتحلالل،لنةارل وا لكحملارككا يلهلهل،غلوالكاغتلولضغ كًلءالاالاساليجتلك  القلهبا
كاوبااال  االلل لثوااع-كااشاالُ، لم لكاخااتوولءتاا هلآواار للكااارا لاوااللكاساالئللهلكاوتااعلهلاأنلتاالتلكارءاال للتللوااا

كاارا لكضالاصلتهل الهلكاارا لااللكاالاا  ل وارجل اكل لواعلذانالًلتهل الهلكاااش لم لكاتا هلللتللوا-للالقءل ل
لل3.ك ور لاللكاالا  ل توللاسل ىلكارا ل كااش ل للللكاتلللتللوالكارا لك،تلليلًل

يننااا لمهليتلاا لءااأهلاتاالهل%(ل13م ثاارللااكل)لتلاالقلكااونااالهلللجاال كتلكاغااتلولءل تماال ل اااركلكاتاالال
لشر انلللللث ًلءتاللللجل كهتاللكاشاتموال وا لكانتال ل كاا يلهلكحللجالضلئما  لم ل4ت لذال لءأهلُاش ىل اغتل 

 ضلالكلكحللجااللاكل.لمهليتحلالجز للكلللجال كتلكاغاتلولهلذلاكللاللءتا لت ا كقلكاغاتلولت لوتال لم ل ياله
 ااا ًلاساااليجتلك  ااالقلملاااللمهليتااالهلكااااارقللاااكلكاتغاااتلللم.ل ااا كلضلللهاااللملااارليتااارققلك ضتغااال يلهل كاختغاااله

ضغا كًلت لللجال كتليارك لاغاتلتهل ل(ل يالهللركحبااللاث ًل)ءلا يله لفهركلحتلالل نالع ل  اركلتهلدلت والال يالهل
اتسليجتلءلتهالللاث ًلت للواالكاغاتلولحبسام لفلنلتلسالل ،تالًلءساترلم وا  لم ل غاولهل وا لضلمتهاللك  لاالتهل

ل.لذل رال لألوعلحتللنلخيريل ينلض ل ليال لتغ لكانعللكلءلعلكا يكك،تو لكلهبلل،ىتلتيول لكاغتلو لف لجي

يتاالهللااكلوشاال لكاشاار الكااا ل ااتتيتلللجل كهتااللك  االُقلءاالانتل لم للم  لااكلولفوااالكاتاالالذ اارلكشاا ك ل
ألهلجلكذلاغتلللللجال كتللثاللاارقلكاشار اليتالهليانل ًلاوتحلالل وا لك  القلكاا يلهلحتايتل أال ل.لكا يله

ل.كًلشر  لظلارل

                                                           

 .ءشأهلين كتلكاتلق،ال ين كتلك يتثملق(ل1/4)لل33 : كو رلضركقلعمعلكاوتعلكإلي ل لكا  ولقضملل1
2
لل لجحاشية الدسوقيكا يلض   لص3  لكحلألب47  لج، مواهب الجليل  لص4  ل346  لكاشرضل    ل حاشية  

لءحمل تالشرقاوي على تحفة الطالب ل  ل: لكاتوملا  لكاتت  لص1997/اا1418 كق ل78ك  لكانححملل   حاشية  
لءحمل تالبجيرمي ل  ل: لكاترفا  لج1978/اا1398 كق لص3ك  ل16  لكاشرءلين  لكضأل  ل لجمغني المحتاج   ل2 

 .22ص
 .271 لص6 لجفتح القديركءكلكيملك للل3
 مللهلكاتل للتلكاغل قةل كلكاوللكاشر  لللذهبت المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرينت لاركللل4

 .ينال كاركجتالكاتتوتالءلاغتلويلةالكحملل
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 المآل االقتصادي لبيع حزمة من الموجودات تضم نقودا أو ديونا
 كالجااال كتل.ل2 موااارىلوت ياااالم لت لاااال1للجااال كتل،تلتلاااا:ليتساااملك ضتغااال يلهلكالجااال كتلت لوااال د

ملللكالجل كتلكانت يالفتشمللكانتل ل كا يله ل و لميلسلمسالل،تاليلهللنالاجتل.لكحلتلتلالا لكاسوعل كض للت
 ءلاتاالو لفاا هلكاتورضااالءاادلءلااعلكانتاا لك جاالل ءلااعلل.هل ضاايتلحماا  لهلكاسااتتنلل ناا للل االلمجوهااللااا فعللتأل ااا

ل.كا يكلءنت ل،لال لميلسليللهلك ضتغل  لألهل  لكانلتدلينأل ل و لءلعلوت لءنت 

حلاالالم للااعل ءنال ل ولااعليتسااملك ضتغاال يلهلكاتاالل تلت للتاالل تل،تلتلااا ل ااا لاناال الوتاا لءسااوتالهلك
اأجلااللم،ااا لكانااا اد ل لتااالل تلوت ياااالم لت لاااال اااا لاناال الوتااا لءنتااا لم ل ياااكلهلكحلااالالم للاااعلاأجلاااللم،ااا ل

 تتوااااافلكاتااااالل تلكحلتلتلاااااال اااااكلكاتااااالل تلكانت ياااااالم لكإل لاااااالهلاأثحملاااااالل وااااا لكياااااتتركقلكاتااااالكذهل.لكانااااا اد
كألياتلقللاكلالكذساللكحلالو ليالفليناتال ناعلآثالقللك ضتغل   لست لمهلااحمللكاأوا لم لكاتارق ل تهل الهلينتال

فلاتاالل تلكحلتلتلااالاااؤثرللنلشاارةل واا لكاتاارقل كاأواا لاوألناالت ل اريااللتشاالقكتل.لاتلاا لكأليااتلقلت لكاتاالكذه
 ءلاتالولفا هلكاتاأثحملل.للنلشرةلاومنتةدلاتت يللتوتلجهم ل اوتةلقلاتتا يللخماز سم ل اومشا يكلاتتا يلللشا يلهتم

 و لكاترقل كاأو  ل لللينتال نعللكلتشلقكتللنلشرةلاومنتةدل كاتةلقل كاش يك ليسهلل يسارعللاكلكانلشرل
ملااللكاتاالل تلكانت يااال.للك وتتاالاللااكل ،ااعلااالكذينلت ل ،ااعلااالكذينلج ياا  ل يتواالللااكلاتاالالفلذاااللك وتتاالا

كوتشالقلكاتةالقةلهلكانتاال ل لفا هل كإل لاالفا لااؤثرللنلشارةل وا لكاأوا ل كاتارقل واا لكاساوعل كضا للت ل ءلاتالو
 كا يلهل كقاولعلوسنالكاتلل تلكانت يال كإل لالهلعملللتلل تلك ضتغل  ليبتفللاكلض قااعل وا لكاتتلافل

كأللاارلكااار ليتواالللااكلل.ل ءلاتاالوليرفااعلاتووااالكاتتلاافلاومنتةاادل كاتةاالقل كاشاا يك.ل ك وتتاالاللااكلااالكذهل واار
ااااللك ضتغااال يلهللاااكللتل ااا لكاشاااريتا لألساااللحتتاااعلم وااا للساااتلىل تاااكللاااكلتوتااالجل وااال ةلك ضتغااال  لكاااا ليتتنل

ل.كاألنلتل الظلفلكانشرلهلك ضتغل 

 ءلاتااالو لفااا هلكاتحولاااللك ضتغااال  لكاساااولملياااؤ  لت لمواااعللاااكلكاساااتح لمهلوتوااالللاااكلكاتااالل تلكانت ياااال
كانتاال ل كااا يله لللكأل االالكاغااتتاللااك اأنلااعلذااالل واا لكاغااتلو لموااعل ومااللذك لحمتاالىل.لل كإل لاااللااللملتااك

 ومااللكضوباايتلضاا قةلك ضتغاال ل واا لكاتتلاافللااكلااالكذهل واار ل كقاوتاايتلاتاالالفلكاتتلاافلكالكضتااال واا ل االاعل
 ارال لف هلكاغتلولجي لمهلحتتل ل و لمضلل ملال تناللاكلكانتال ل كاا يله ل فتاللاوبارقلكاار ل.للكاتتللود

ل.3يلفلينتال كلا ك يل

يتل وااا لااااركلاناااينلعماااعلكاوتاااعلكإليااا ل لاتلااالقلكااوناااالااااللكالضااافلكاغاااحلت ل  ولاااعلمهليثن ااا  ولاااع لفااا هل
ك جتهل  لألوعلكاتللقلكالك،ا لكاار ليلكفاعلكاتلالسلكانأتا لكاساولمل االلو الئرلهلكاوتاع ل ا فللالل  واعلف واعل ل
                                                           

 Real Assetsلل1
 Monetary or Nominal assetsلل2
ل.2332لتن ل و لكسلق،  للل3
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 ل%ل43فمااكليتتماا للتلاالقلل.ليسااتن لت لم ل الاالل تواا لم لوتواا ل خياالافلكانأااعلكاتتواا لكاسااولم ل  لينباانو
 ل ءلاتاالوليللك االلاااركلكاتلاالقلانليااعلهلكجتهاال ل%1م ل،ااىتل%ل21يسااتألعلم ليتاا قل واا للااكلياارىلموااعل

ل!  ليستن لت لم للم ل الللألهل  ًليتلالءرميعل %1كيلةلتلكاشر لال،ىتلض ليغللت ل

اا ك الكاغاتلوللتلالقلكااوناالهللساأاالل   قلكإلشلقةلت لملرلءالاجتلكألمهلاا ل االل ا كل احالك ياتنل لت 
ءلاتلك اا لم لك ثاالقلكاشاار لالكااا لااا ال واا لك تواالقلكحلاارككلتهلكجتمااعللءاالان رلت لوساانالللجل كهتااللكاتلءوااالاوتاا ك ا

ل: ل لنهللعلكحل ال  لهلكحل الاللكاالا 

 لءكل ن لكاس كلهل ،ارككلءاأافل قاامل تهل وا لكحلا الءاأهلكواتوول قاامل(:ل"ضلك ا لكأل،تالك)ضلالكاتزر
 1".، الجلذتلكاتللوا

 لل2". للش  لمفس قلكحلرككل كاالا ل ولعلكحل الف لءأسل ولع:ل"كاتليلينلهلكان كئع ضلال

 تهل االهلهلللاااعل...فاا هل االهلكحلاا الاااللكاالااا لملل تااملءتحاار لكاتللوااا:ل" ضالالكءااكلالملااالهلكاوتاال ى 
ل3".مهليأورلض قلكحل ا، ال ،رككل كوتوولملل ركلكحل الءللاعل

 ل13موعلك تورلاورجلالانللثلبلولليعللكل،ريرل ضأكلتذكلملليتاكلكحلريارلااللكاالاا  لم ل الهلءنسانال
 ذوالً ل  اركلتهلكياتليلل  للتهل لهلكحلريرلمضل   حملق كاثلبلكانسلجللكل،رير:ل"يتلالكاسللي .لفأضل%ل
ل 4".  فللللتذكلذك ل ذولًللكأل ت هل

 اااا كللشااااهلقلهلمهلكحلتاااامل واااا لكاخااااتوول،اااا  ًل ،ركلاااالًلءلحلرلااااالت ااااللااااالللااااكلءاااالبل  ءااااكلكاساااانت لل 
ل5.ك ،تلل 

 ل6". ل ركلكحلرككلكحل ا" ض لق ىلكءكلللجعل كا كقضأينل كلكءكل مرللرفل لًل

 ل
                                                           

 ل1 لج(ء  هلذ رلينالكاأنعل كقلكاتت لكاتوملا :لءحمل ت) لقواعد األحكام في مصالح األنامكاتزلءكل ن لكاس ك للل 1
ل.73-72ص

 ل2 كقلكاتتلبلكاترم ل ل:لءحمل ت) لبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   لكا يكلمءللءترلءكللستل  لليلين لكاتل  2 
 .144 لصل6 لج(ك1982

لتتنالكءكل:لكاريلق) لحتتلعل ن لكارلكلكاتل م  لالفتاوى  "شل لكإلي ك"كءكلالملا لات لكا يكلمل لءكل ن لكحلولمللل3 
ل.272 لصل29ج ل(الملا لء  هلذ رلينالكاأنع

ل.137 لصل1 لجاألشباه والنظائركاسللي  للل 4
لل.166 لص(ا1433 ل1 كقلكاتت لكاتوملا ل :لءحمل ت)األشباه والنظائر، كاسللي  ل ن لكارلكلج الكا يك للل 5
 ل تلبلكانتلح لءلبل ل ركل( كقلكفتر لء  هلذ رلينالكاأنع:لءحمل ت) لالسننكءكلللجا لحمم لءكليزي لكاوز يين للل 6

لمءللكحلسكل و لءكل مر ل649 لصل1 لج2311كحلرككلكحل ا ل، يثلقضمل لكا كقضأين  لالسنن ل  كقل:لءحمل ت) 
ل.268 لصل3 لج89 ل تلبلكانتلح لءلبلكاهر ل، يثلقضملل(كاترفا لء  هلذ رلينالكاأنع
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لل:هبرقلكاتلك  ل كانغلصلكاوتهلالللليو  ين لفسل لك يت  ال

 كاتغل لءتوللكاتلك  ل ك ثلقلالل،ل تلكوت  لكحلارككلءالحل ال ر،الًل وا لاالليتتارقللتاعلاتلادل متللازل
كحلااركك ل ذااالل مااللهلكواات  لحلاامل،لاالكهللااأ لال ااحملللاارءلحل واا لكاأريتااالكاشاار لالءوحاالكلمواارىل ثااحملةل

  اانلعلكاتاازلءااكل ناا ل.لملراازةفملجاال كتلكاغااتلولكااا ل لجياالذلااا ك يللءلرنااال لتملااللهللل،اال نل ل.للاار لة
لااللذ ارلمهلكاتللواال الذل كاس كلهلضلك  لكأل،تلكل  لللكلذ رلاواللكاتلك ا ليا ال وا لذاال لفا هلكاتازر

 ل ااا للااللاااللكوااتوول قااامل،اارككلءااأافلاتاارقلهل لتهااللاتلاادلكحلااركك ناا ل ونااالكحلاا المااا لاااراللءألثوااال
كلااارمةلمجننلاااا لم لكوتوأااايتلماااافللللاااالءرياااال قاااامل،ااا ا لم لكوتوأااايتلموااايتلقجااالللاااكلكار،ااالعلءاااأافل

.ل  ولل حالذاللءنا قةلكالضالعلهلكحلاركك لم لوا قةلك،تمالالكالضالعلهلكحلاركك لاتواالكحلارككل1.حبمللالءو يا
 يلشااللمهليتاالهلكاااارقللااكلتياارك لااارقلكاتل اا ةلكااار رل واا لاغاالقلكحلتااملحبرلااال لااعلكااالالكااار ل ووااعل

لالليتلااعلكاتالككللفألال:ل"ليتالالكاساللي لهللتارقلءلالهلكاتل ا ة.لتا كش  للكلكحلارككل وا لكانحاللكاار لا
  و لااركلكانحاللينناا لفهامل ا كلكءاكلكاسانت لااللضالالل2".تهلكوت  لللاعلءاحملقل رلعلفنليلل لم للاع

م لهل]كحملتالكلءاعلمث عل:ل"يتالالكءاكلكاسانت .لتهلكحلتمل و لكاختوولءلحلرلال لتلًلالللكلءالبلك ،تلال 
ت أاالُ لكحلاا ال،تااملكحلاارككلااولناالًل ك،تللياالًل ل ااحمل قاعلهل[لموااعلتذكلكجتمااعلكحلاا اللااعلكحلاارككل واا لكحلااركك

الددددرهم الحدددرام بالمبددداح وملدددم الحمدددام المملدددوك ووساااعل،ركلااالً ل لاااكلفااار علذاااالللاااللاتااا كلهلوواااول
ل3".  حمللذالالمحصور وكذا المحرم باألجانب 

 كحلارككل كاالاا ل ولاعلكحلا الفا لءاأسلءنلتاع لذ ار كل اراللملثواالاا الاللذ ارلكحلنولاالمهل اللشا  لمفسا قل
 واا لكواات  لكحلاارككلءاالحل ال واا لااالليتتاارقلمتللاازقل فغااوع ل مااللهلكواات  لكااانةللءلاأاالارل واا لااالل

لثاالالذاااللءلااعلكاتُاارقةلتذكلكوتوأاايتلءاالا كبل  االهلكااا كبل لاناالًل لنتوتاالًلءااع لفلةاالذلءلتهاالل.ليتتاارقلفغااوع
.لكاا كبلكاالااا  لءلنمالل لجياالذلءلاعلكاتُاارقةلكضلاغاالألواعل ليناالحلك وتوالعلهبااللحبالالفاا لاتالهللاال لءل تنالق

(لكااانةل)  ااركلكاوااأقةلتذكل ضتاايتلهلكاتةاادل كاساامكلكااالئعل كوتوأاايتلهبماال لفاا لجياالذلءلتهااللااونااالكحلاارككل
ل4.،لنةر

 رك لهباااللك توااالقلكاتتللااالللافااا"لر لكاتللواااافااا هل ااالهلكحلااا الااااللكاالاااا لملل تاااملءتحااا"ملااالل نااالقةلكءاااكلالملاااال
ءالحل اللااعللااكلكوااتوولللاااعلءالحلركك لفاا لحتااركلملاالكيملكااا لوأوااراللءتتا ل،اا اللتهاامل نلااعل شاارك للتهاامل

ياةللقلااعلكهللل ااكلكاااريكل لااا ل"فتاا لجاال لهلكاوتاال ىل.لكيملخمتوأااا ل اتاارقلاتلادلكحلاارككتذكل ومناللمهلملاالل

                                                           

ل.73 لصل1 لجقواعد األحكام في مصالح األنامس ك لكاتزلءكل ن لكا  1
ل.137 لصل1 لجاألشباه والنظائركاسللي  للل 2
ل.116 لصل1كارجعلووسع لجلل 3
ل.144 لصل6جل (ك1982 ل2 كقلكاتتلبلكاترم ل ل:لءحمل ت) لبدائع الصنائعكاتليلين للل 4
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دل م وااااالكارءاااالل مشاااانلاهم ل لثااااللم ااااحلبلكحلاااارفلكحملرلااااال مغاااالق لكاغاااالقلملاااالكيمل،اااارككللثااااللكاترلياااا
كحلماا لهلل لتذكل االهلهل:ل كانةمااد ل لثااللم االكهلكااال ة لفهاالل االلمواارليتااللهملءلاتللوااالمكل  لفأجاالب

ملالكيمل،اا ال ،ارككلفواا للتاللوتهملشاانهال ل تاملءاالاتحر لت لتذكل ارفلموااعليتألاعللاالل اركلت أاال ق ل  ل
كاتللواا لل تاملءتحار تملءلاتحولللت لتذكل رفلموعلم ألقللكلكحل ا لفلهل لهلكحل الاللكأل و لملل 

 1(. تهل لهلكحلرككلاللكأل و لضلللءتحر لكاتللوا

 كحلريرلاورجلالتهلكوتوول،نللآور لفا لميتاكلمهليسات الهبالل وا للساأاالكانحاث لألهلملللضبلالك تولقل
رل لل ةلمورىلخيرجل كل لوعل،ريركً ل يغحمللول لًلج ي كً لف ليتلهللكلانللثلءالًلكانسلالكاغنلعللكل،ري

ل.لكلاركلكانسالض لانللكحلرير

 ل2 لفهالل وا لفارقل احتع"ا  ل اركلكحلارككلكحلا"، يثلكءكلللجعل كا كقضأينل كلكءاكل مارللرفل الًلمللل 
.ل3" كحلاا الت ل واا لكحلاارككلكحلاا الااللكجتمااعلكحلاارككل" ياا لالك ياات  الءااعللتاالققلحباا يثلآواارل ااالل

 ضاا لفساارلكءااكلكاساانت لاااركلكحلاا يثلاوسااحملكًل ليتاالققلكحلاا يثلكأل ا ل اااللمهلكحلرلااالفلااعلحمملاااال واا ل
اللاتا كللاكلشارحلكاتل ا ةلكاوتهلاالكاا ل.لك ،تلال ل ماللاتا ك اتاكرلشارَح للتا لكحلا يثلكأل ال لخيتوافل مر

م ل] ضاا ل االققلءااعل:ل"ليتاالالكءااكلكاساانت .لكحلاارككل متللاازقحتماالللبااملوع لم لمهلذااالل ناا لاتاارقلاتلاادل
، يثلتذكلكجتمعلكحل ال كحلرككل و لكحلركك ل االللستالقق لألهلكحملتالكل[ل، يثل ل ركلكحلرككلكحل ا

ءعلمث علت ألُ لكحل ال،تملكحلرككلااولنلًل ك،تلليلً ل ل حمل قاعلهلووسعل،ركللً ل لاكلفار علذاالللاللاتا كلهل
 ياالليلل4". قاملكحلاارككلءلاناالحل ووااولكحلماالكلكامواالولكحملغاالقل  ااركلكحملااركلءلألجلواا ل  ااحمللذااالووااولكااا

كحلاا يثلكااار لار يااعلكاساال ةل لئشااالق،اا لكهلللاتاال ل نهااللءااركتلكاووااظلياا ال واا للتاا ل ل ااوالاااعلستاا ل
كاواارع لم لءاالاورعل ل ااركلكوات  لكحلاارككلءاالحلرككللتالً لءاالللتاا لخمتواافلمتللالً ل اااللمهلكازوااللءلأل االل ل اركل

مهلكانيبل او لكهللل ولاعل ياوملياةلل اكلكارجالل"كأل ل لفو ل، يثلكاسل ةل لئشالق، لكهلللاتل ل نهلل
 5". ل ركلكحلرككلكحل ا:ليتنعلكارمةل،ركللًلمثلينتتلكءنتهل لم ليتنعلك ءنالمثلينتتلملهل لضلا

                                                           

ل 272 لص29 لجالفتاوىكءكلالملا لل 1
لكحل يثلض ل،تِّفل 2 لارك ل تلبل. لكألانلين لإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلكو ر لكا يك لاوشل لول ر  

ل.288 لصل6 لج(كاتت لكإلي ل  لء  هلذ رلينالكاأنع:لءحمل ت)
 ق كق :لهت كانل ضلا (لكحلرككلكحل ا لللكجتمعلكحل ال كحلرككلت ل و )، يثل:ل" اوسخل   المقاصد الحسنة جل لهل 3

توعل لم لل:لهلترياللنهلجلكأل لا كاتركض  كازيك  فلعل،تفل كوتألع ل ضلا كءكللستل   ك كاشتيب  ك كستو  جلءر
لم قجع كاسخل   لمشللكا يكلحمم لءكل ن لكارلك لل."فلملل لم للاع هلم ال تلءعلهلكأل لا لووت كءك اع ل  رك

ل.174 لص1 لج(كاترم لء  هلذ رلينالكاأنع كقلكاتتلبل:لءحمل ت) لالمقاصد الحسنة
ل.116 لصل1 لجاألشباه والنظائركاسللي  لل 4
ل.ل268 لص3 لج88 ل تلبلكانتلح لءلبلكاهر ل، يثلقضملالسننكا كقضأين لل 5
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لاللذ ارقلكاوتهال للاكللسالئللاتلك ا لكوات  لكحلا ال كض  المهلكانل،ثلهلارقلكاتبلال ليارىلهل الل
ءالحلرككللثال ًليتةواا لفلاعلك تواالقلكحلارككلكاخاتووللااعلتلتالهلاتلنااعل متللازقل ك ءتتال ل نااع لءالل االلكحلارككلكااار لقلهل

 لم لملثواالكاوتهاال ل ليتةال ذل لوااعل  لنالًلحمرلااالكوتوأايتلحباا ال اتارقلمتللزااالل حت يا اللفاا لميتاكلتذكاتهاالل قفتهاال
حبااا الفغااالقلكسملاااعلجنسااالًلج يااا كً لااااركلفبااا ًل اااكلمهلللجااال كتلجنسااالًلم ااالبليااالاركً لم لحمرلااالًلكوااات  ل

ل.كاغتلول حمللكاتلءوالاوت ك الت لءبلكءولشر لالالسيتللكلضنلللكحلركك

 تهللااكلكضأااألكانهةاا ل كاتوماا لمهلُاسااتت لكاتلك اا لكاوتهلااال اأنااعلم لاوهااملهل ااحملليااللضهللكااار لم ق قل
كاوتهاال لفلااع لفاا لونساا لمهلااارقلضلك اا لفتهلااا ل كاتلك اا لكاوتهلاااللااللااا لت ل االل الفتهلااالاباانوللساالئللكاوتااعل

 ياركل.لكاتور ال  تهللهل لااللنسأا ل السيتلا لم  ًلفتهللًلاترقل ولعلكاسلئللكاألقئاال ياتننل لكحلتام
ر لاا لفتا ل ال هللكاوتهال لااارقلمللشاتلتلءتا ل لهل جل لكاتل  ةلكاوتهلال ،تلًلالجل لكاسلئللكاوتهلاالكاو

 ضااا لجاارىلك يااات  الهبااارقل.لكاواار علكاوتهلاااا ل اا فلكأل اااللكاوتهااا  لفهاالليسااانعلكاسااالئللكاوتهلااالكاساااتننأا
كاتلك اا لميباالًلهلضباالالك تواالقلك يااتثملقلهلميااهملكاشاار لتلذكتلكألوشااأالكاختوأااا ل اااللكأللاارل ااحمللكاتناالال

للان رلت للت لارقلكاتلك  للءاوسل لارقلك يت  ال ل1. مللاندر

 :ر الغلبةوداللته على معيا معيار التبعية
.ل2 ل ضا لُجتاللااركلضل ا ةل ق لهل نلقكتلكاوتهل للللي ال و لموعلياتورلهلكاتالءعللالل لياتوارلهلكأل ال
 ت االل،ااركل  تناالقلآواار للل  االللااللياار رقلكاوتهاال للااكلملثوااالياا ال واا لاتللاا لكاتاالءعلءتلوااعل االلااالللحمرعلاالًلاركاااع 

 لاارقلهللثلالكسندلكار لير رقلكاوتهل ل نا لذ ارامليارقلكاتل ا ة لفالسندلمللجيازلءلتاعلكياتتل ًلاواارقل جالذل
ءلااعلكاثماارلضنااللءاا  ل:ل لااكلكأللثوااالكااا لياار راللكاوتهاال لياارقلكاتل اا ةلميباالًل.لانتاالًلأللااعلاتاا كلتلتاالهلءلتهااللء  وااع

 لجياالذلكيااتت  ًلت لءشاار لكاتأااع ل جياالذلانتاالًلاااوقق ل  ااركل اا كلثناالتلكانساا ل اا ،علانتاالًلاااوققلفهاالل
لل3.ءشهل ةلكانسل  لفوللشه هلءلال  ةلثنيتلكانس لانتلًل

                                                           

  قلكإلشلقةلت لمهل لاالضركقلكامعلكاوته لكا  ولهلضبلالحتر لكاتتللللءأيهملكاشر لتلكاختوأالالسيتلضأتلا لللل1
لوصلكاتركق لءلار مللكلمهلموشأتهلل:ل" ارك ل االق  ل لارءال لءلحملرللت  لكإليهلكلهلشر لتلاتتللللم،للوًل كأل لل،رلا
للشر  ا لكأليليلا لل". ليوهم لض  لكاغلاا لكألوشأالفهرق للك لش   لك يتثنل كتل ك تولق ل و  للوتل،ا لكاسأاا لمه نهل

 ض لضأعلعمعلكاوته لكاتلءعلاركءأالكاتلمللكإلي ل لهللتالكاترلالملرقلهل.لكحملرلا لفحر لءلامعلمهليست قلذال
لوصلضركقق ل ارك لك يتثنل كتلكحملر قة  ل و  لكاسأاا ليوتت ل  لسل لكاسأاا ل"ارك لاسو: لجيلذ لكاشر لتل  لميهم لشرك  م

للءرال
ً
 ". كاغلقفلتذكل لهلهلءت للتلل هتللقءل ل  لهلكاش  ل لا

ل.121-123 لص1 لج، األشباه والنظائركاسللي لل 2
ل.121-123 لص1 لج، األشباه والنظائركاسللي لل 3
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،لوااال واا للت ماالالااارقلكاتل اا ةل اا كلجاالكذلمهليتخاارلءتاا كلمهليتاالهلكاتاالءعلحمرلاالًلل يوهاامللااكلاااركلكاتتللاا 
ااا يلهلفُتنشااأل ااتلوليااركلكاااارقل جيتااللفلهاالللااللجياالذلا ك اااعلءالااالاسااليجتلكحملاارك لءااأهليتاالهلكاتغاا لك  االقلءل

ل.اسليجتلءلعلكا يك

فلسال لكشاتملالكاغاتلول وا لكاا يلهلل ملللتذكلملليتكلكاارقلاسليجتلكحملركلف  ملالارقلكاتل ا ةل احلت
 كانتاا لاتاااكلءشاار لمهلاتااالهلالءتاااال للتنل ااا ل يتحتاااعلاااركل نااا لللاتااالهلوساانتهللمضااالللااكلوسااانالكالجااال كتل

لاكلكأل الل ت ل الهللاساتوزكلمهليتالهلكاتالءعلمضالعل"لكأل ال"ءلاتلقواللاعل وماال"لالءع"كاتلءوالاوت ك ا لألهل ومال
كاتالءع ل كألضاللااللكأل ال ل االلكأللارلكارفالق لألهلكأل ثارلااللكأل اللاللكأل ل لم ل لهلكأل ثرلاالللكاتلءعُل

ل. كألضللاللكاتلءع

 و للسأاالكانحاثلاتال لهلكحملغاوالت ل"لياتورلهلكاتلءعلللل لياتورلهلكأل ل"  ولع لف هلاأنلعلضل  ةل
هللسااأاالكانحاث ل ااا ال واا لفسال لك تماال لم للتلاالقل  هللتلالقلكااونااالفتؤ ا ل ااحالك يااتنل لت لااركلكاتلاالقل

ل.لتللقلكااونا لألهلكااولبلاللكاتلءع ل كاالا لاللكأل ل

 كض  اااالموناااللوااارىلمهلكااوناااالاااا لكاتلااالقلكألياااوم ل مهلكااااآ تلك ضتغااال يالحتاااتملمهلاتااالهلوسااانالكانتااال ل
 تهلضنااللكاساال ةلكاوتهاال للاالل.لواا لك ضتغاال  كااا يلهلهلللجاال كتلكاغااتلولمضاالللااللميتااكلااا فعل،اارقلانل ياالل 

يتلاعلك ضتغل يله لف هلضل ا ةلكااوناالجيا لمهلاتا رالت لضل ا ةلكأل ونلاالكاولئتاا لم لكاثوثادلم لكاث ثاالمقءالعلم ل
ل.ك ثرللكلذالللث 

 ل
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 في الذمة قبل تعيين محل العقد المرصوفةحكم تداول صكوك اإلجارة 

اا ل اتلولاغا قل واا لميالسل تا لتجالقةل ادللل الفالهلكارلاال ااحمللل اتلولكإلجالقةلكال الفالءلارلاا
للجل ةلهللواللكااؤجرل نا لكاا ولالهل تا لكإلجيالق ل يوتازكلكااؤجرلءتحغالوهلل اساولمهللاومساتأجرلهلاالقي ل

ل.حم  

كلل تذ.لم لفلتلهلحمللاارقلكإلجالقةللنوتاال احملللتتلناالكحملال لءاللاا ل ياكلهلذلاالكااؤجرلت لمهليتادلكحملال
انوتااال ااحملللتتلنااالكحملااللم لءلااعل يااك لفلتااعلهلل االهلكأللاارل اارال لفاا هلااا ك الااارقلكاغااتلولينأاال ل واا لءلااع

ل.ل كئرةلءلعلكاارق

ءنتاا ل كًل ءلااعلللوتاالحتتااعلكارءااللتذكل االهلكااا يك:ل لكأل اكانهاا ل ااكلءلااعلكااا يكل تمااللياانندلاومنااعكأل االلمهل ل
ًلفنلااعلكألوارىل لم ل الهللاكلكألجنالسلكارءلياالااتحتاعلقءاللكاوبالللاعلك،تمالالكانساالةلم ثارلم لمضال  ملليتاكل،ال ر

فبا ًل اكلقءاالللسالالقءال لاالللااكلجنساعلم للاكل ااحمللجنساع ل ءلانتا لم لءلألجال ل ذاااللاوالكتلشار لكاتتاالء 
ل.كاارقل ،تملال  كلض قةلكا يكل و لاسولمع:لكاثلينكاسن ل ل لكاوبللهل،لالاسل  لكسنسدللعلكازيل ة

 تلولكإلجلقةلكال لفالءلارلال حملللتتلنالكحملللولقجال كلوأاليلكارءاللاتالهلكانلاعللنوتاالل لسأاالا ك ا
 ل فلماالليواا لمضالكالااانت لكاوتهاال لهلضباالال اا لالساايتللااكلكألجناالسلكارءلياا لاتنهاالل كضتااالهلكاااارقل االل ناالع

ل1:ءلعلكا يكللكللن لقلكاارق ل لكارءل

 ل االلكاار لمجالذلءلاعلكاساوملفلاعل االل ياكلضناللكاا يكلت ل احمللكاا يكءلاعللانتالًل ءاكلالملاالكءكلكاتلممجلذل
 كاااا يكلهلكارلااااليتااالكللتااالكلكاتاااد ل ياااركلاغاااتل:ل" لفلتااالالهلت ااا كلكاااالضتدءشااار ل ااالهلكانااا ال،ااال رًللضنباااع

لل2".لكلكاار ل  حملقل   ل ولعلذ لاعلتذكلمتتكللكلضنبع(لم للعلكوتول لكارءل)كاتل ،ال ولعل

مجالذ كلميبالًلءلاعلكاساوملفلاعلاومساوملتالاعلل اارك ل3لالليالىلكاأتالكلضناللضنباع اللجيلاز هلءلاعلللاتلا ركلكال ل
ً ل ننالًلالضالعلءلاعلكاتالا لءلاتالا  لضناللضنباعل ااحمللكاسوملتالاعل تذكلملليتاكليتللالًلءشار لمهليتالهلكااثمكل،ال ر
ركًلهلكانواا ل تهلملل باارلعوااللكانلااع ل ذك  كلشااريدلآوااريك ل مهااللمهليتاالهلكااا يكل،ل،اال.م لكاؤجااللءلاؤجاال

ل4ل. ذاللالتومل،لاعللكلفترلم ل   ل مهليترلكا يكلءلا يك ل  للاركلالنتو لكاارق

                                                           

ليو لوصللل1 ل فلمل لكاغتلو  لا ك الارق ل كاركجتا لكحمللينا ليلةا لكاتليحمللكاشر لا ل"كاتللقلنع لا ك الل1/2/8ل:  لجيلذ
 تلوللوتلاللنلفعلكأل للهلكال لفالهلكارلالضنللاتلدلكاتدلكا لاستل للنهللكانوتالت لسرك لةل،لكءولكاتغرفلهل

 ".كا يله لف ذكلاتلنيتلجلذلا ك الكاغتلو
 .29كسز ل لعملعلفتل ىلكءكلالملا لءلبلكاسوم ل4/3كلكالضتدل ءكلضلملكسلذيالت  لل2
 2/138ء كيالكاته ل ءكلقش لكحلول لل3
ل.63 لص3 لجلالحاشية  لكا يلض  ل368 لص4 لصمواهب الجليلكحلألب لل-ل4
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ل كاتالالك وارلاوشالفتلا.ل مللضلالكانل  لكاناعلااللذ روالللاكلكااارقللكاشلفتلالكلضلالكألظهرل ءلاتلءللف هلل
مهليتاالهلل-1:لءشاار  لااا اتااكللتلتاالهلاسااولملكااا يكللااكل ااحملللنااعل  لجحاال :ل  جااعلاااركلكاتاالالاااللءاالسلكذ

 ذك ل.ل2 مهليتااالهلكاااا يكللساااتتركًلل-4لل1مهليتااالهلكاااا يكل،ااال رًلل-3 مهليتااالهللتاااركًلءلاااا يكلل-2كللولةااالًلكاااا ي
ك،تماالال اا كلكاتاا قةللمهليااتملضاان لكاتل،اادلهلكاواال لالتتاادلكوتواال لكاااارقللااك:للءتبااهملشااريلًلوللساالًل ااال

ل3.ءل تمل لاركلكاشر لهلكارا لكاشرءلينل ضلالكضأل .ل و لاسولملكا يك

يااوعولءاالئعلكااا يكللشاا يعل واا لضاان لكااا يك ل  ااركلكحلنولااال لجيلااز هلءلااعلكااا يكلت لتذكل االهلكااا يكل،اال ًل ل
ل4.فلتلهلكاش  لضلءبلًلاومل ِّللكانلئعللمثلانوسع

تذكلللااكللن االقلكاااارقلضباالالخمتواافلفلهااللءاادلكاوتهاال  لفلتاالهلهلكأللاارليااتانل  ولااعلفاا هللسااأاالءلااعلكااا يكل
 لاتااكلءشاار لمهليتاالهل اااللملليتتاادلحمااللكاتتا لكااؤجرةلكأل االا لكاااارقل حتتتاايتلضاا قةلكااؤجرل واا لاسااولملكوتوا

ءتسااولمهل ل لمهليتاالهلذاااللحتاالي ًل واا ل،تلتلاااليوتاازكلكاااؤجرلل تاا لكإلجاالقةل،تلتلاالًلهلم راااعلءااأهلالجاا للنوتااانل
كال الفالهلكارلاا للاو الالولكااؤجرلتهل،غلوالت  كقلكاغتلولهلذلالكاغ قلاوغلاا ك الكا يلهلكاتمثو

م لكأللارل يستحساكلابانولااركل.لألهلكأللرل،لنةرليؤ الت لكارءاللفبا ًل اكلكااارق ل كارءاللمشا ل،رلااللاكلكااارق
ؤجرةلمثلاسااولمهللت لفاا ةلاتا ليليوااال رفاالً لجيار لحت ياا اللءشااهرللاثً  ل مااللاستحسااكلكاالأل االايتاأورلاتلاادلك

كإلفال ةللااكلوانةلك ضتغاال يدلهللسااأاالك ثالقلك ضتغاال يالكااا لضا لااانةمل اكلكاسااملحلءتاا ك الاارقلكانل لاااللااكل
ل.كاغتلو

 المآالت االقتصادية لتداول صكوك أصل موصوف في الذمة دون تعيين محل العقد
 ااااحملللتااااد للثاااالالمهليتاااالهلياااالئرةلاشاااا ىلءتتاااا ل ناااا للليتاااالهلكأل ااااللكال اااالفلهلكارلااااال كاغااااتلل

كيتغنلع ل   لللك ولهتللكاونلالء ضا لم لءنلياللتتلض ل و لتوشلئهلل فتللالك اولتللتلناا ل هلهلكاتال ة لفا هل
م لمهلكاارقللاكلكاتغاتلللاالل.للوالكاغتلولءغوتهملل  للاآل للكاستغنعليري  هلمتوتهلل ك وتولعلهبل

اتمواالل ك وتواالع ل،لااثليتاالهللوااالكاغااتلولاااملكاملاااله ل كانتوااعلكانهاالئ لاو االلاااللمتليااللك االلاااارقلك
ف هلا ك الاركلكاغتلوليول لك ضتغل  لألوعليت كلمتالي لاوأوا ل وا لم الال،تلتلاال  اراللمتالي ل.للكاتملا

 ل لاالل كلاايتل هلاااركلووااعل شااللفلااعلا ضتغاال  للاالل كلاايتلكأل االال ااحمللحمرلااا.للاوتاارق لم لانتةاا لكأل االا
ل.كضتغل يل ارال لف هلكاآالك ضتغل  للتنلال.للهلعلال حمللحمركيلفلينتوعلهبلل

                                                           

اركلكاشر لمللاوتزكلءعلاوللكاؤيسلتلكا لورجيتلجلكذلكاتةلقةلءلا يلهل و للرا لكاشلفتلا ل  ركلكاشر لكضلللللل1
 .لكلكش ك لضن لكاتل،دلهلكاول

كا يكل حمللكاستترلالل لاغ كيلضنللكا ولالم ل يكلكاتتلءا لف سملل ينلهل و لوأرل  كلكاثنلتلهلكارلا لفت لاتعللل2
ل.كاورضالهلكاثلالكأل الف ليثنيتللكلكاغ كيلت لوغوع ل ض ليتةزلكا يكل كلم ك ل يكلكاتتلءا لف ليتلهل يكنل

ل.71 لص2 لجمغني المحتاج لكاشرءلين لل6 لص9 لجلمحلىا لكءكل،زك لل337 لص3 لجكشاف القناعكانهليت للل3
ل.163 لص4 لجالحاشية كءكل لء يك للل4
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 األجرة في اإلجارة الموصوفة في الذمة تأجيلحكم 

لكانااا اد لاتاااكلكاشاااريتالمجااالذتلاأجلاااللم،ااا مهلل كأل اااللهلكانلاااعلحبسااا لضلك ااا لكاشاااريتالمهليتااالهل،ااالار
 لاتاا كلضاا قةل لااعلكاناالسل واا لكاشاارك لءلانتاا  ل مجاالذتل ااراللكانلااعلحللجااالكاناالس لفأجاالذتلكانلااعللؤجااللكاااثمك

االلفلاااعل فااعلكاااثمك لحللجااالكانااالسلل لؤجااللاسااولملكانلااع ل اااللءلاااعلكاسااوم ل،لااثليتأجااللفلاااعلاسااولملكانلااعل يُتةر
كانااتالت لمهلللجتاا اراللت لاااركلكانلااع ل،لااثلضا لاتلضاافلكاتاا قةل واا لتوتالجلكاسااوعل واا لجاالكذلااركلكانلااع لفلح

:ل كاااارقل،ل االل،تلتااالهل االللااكلكانلتااد.لعللنتةلاااعليااوولًلالااتمتكللااكلشاارك لكااالك لكأل الااالكا ذلااالا وتاالجينلاا
كانلعللؤجللكاثمك ل ءلعلكاسوم لات كلاسولملم، لكاتل،ادلفلهمالل ك،تمالال ا كلضا قةلكاتلضا ل احمللكاساوِّملان ااعل

ملاالل.لحللجااالكاناالسلكا االارةلت لاااريكلكانلتااد ااكلاسااولمعل ،تاالً ل اتااكلكاشااريتالك تواارتلاااركلكاااارقللااعلذااالل
كانلااعللؤجااللكاناا اد لفاا ل،لجااال،تلتلااالتالااع لءااللااالليوااتتلكاناالبل واا لكاباالقءالكاسااتريال ءلاالعلكاتااللرةل واا ل

  ولع لينناا لمهليتالهلكحلتاملهل.لكانحللكار لوشه قلهلميلكيلكاسوعل كاتتللللفلهللستتب لكاشتتلتلكالالا
ل1 ."س لقيلالكهللل و لكهللل ولعل يومل كلءلعلكاتلا لءلاتلا "ءلانع ل م ًلحب يثللثللاركلكانلعل

اتاااكلكإلجااالقةلتتوااافل اااكل تااا لكانلاااع لتذلجيااالذلاأجلااالل تااا لكإلجااالقة لم لت،ااالفتعلت لكاساااتتنلل  لجيااالذل
اسااولملكانوتااالت ل ااالل لواايتلكإلجاالقةلكال االفالءلارلااالجاالئزةلفتهاالً ل ااا لتجاالقةليتااأورلفلهاالل.لاأجلاالل تاا لكانلااع

 ضاايتللسااتتنو للتوااعل ولااعلءاادلكاااؤجرل كاسااتأجرل  لاسااومل،اادلكاتتلضاا  ل  لواايتلكألجاارةلهل تاا لكإلجاالقةل ل
اسااتحعلت لءليااات كلكانوتاااا لف واااعلينناااينل وااا لذااااللجااالكذلاأجلاااللكألجااارةلهلكإلجااالقةلكال ااالفالهلكارلاااال  ااا كل

ل.كش ك لاتةللل فتهلل ن لكاتتلض 

ؤثرل وااا لااااركلكحلتااامللاااكل ااا كل جااالبلاتةلاااللكألجااارةلهلكإلجااالقةلكال ااالفالهلكارلاااال تاااُ ل ينناااا لم ليااا
كإلجالقةلءوواظلكاساوم لألهلكاار لموارجلكإلجالقةل اكل،تاملكانلاعلااللينلتاالحماللكانلاع لم ل لواعللنوتاال ل لناالً ل

ل االلفوالل لوايتلت،الفال تا لكإلجالقةلت لكاساتتنللجالئزةلفا هل.ل الللكاوواظلكاساتخ كلهلكاتتا  ااركلكحلتاملءاليد
م لل كانلاااعل لكإلجااالقة لألهلكاتااانةلهلكاتتااال لاومتل ااا ل كاتااالينل لاواوااال ل كانااالينلكإلجااالقةلءوواااظجااارىل تااا ل

فتتلفل كفاعللتل ا الل لتلولهالل لماوال لءنلئهال ل  ولاعلف واعللاللينناا لمهليااحملللاكل،تاملكإلجالقةلكال الفالهل
جالقةلاا لءلاعلكانالفعلهلكحلتلتاال لاعلذاالل الهلياللم،تللهاللكضل االكارلال ت اللءووظليوم ل  ليالمللمهلكإل

                                                           

 ل كانلهت لهل3341 لقضمل3/63:لهليننعلكا كقضأين:ل مورجع.لكحل يثللكلق كيالكءكل مرلق، لكهلللاتل ل نهمللل1
لجل لهلكانه ل كلءلعلكا يكلءلا يكل21 ل تلبلكانللعل1/293:ليننع لءلبللل  ل كحلل ملهل13337 لقضمل21 

اتكلضلالكءكل،ةرلهلاوخلصلكحلنحمللءأهلكحلل ملض ل.ل ضلال حلتل و لشر للسومل مللخيرجلق.ل2/17:ل حلحع
وسحمللكالاملموعل ضعل ن قلكحل يثل كلللي لءكل تنال كل ن لكهلللءكل ينلقل كلكءكل ا.ل املهلاغحلحعليركلكحل يث
.لللي لءكل نل ة ل اللكارءر  ل الل،تلف ل  ليترفلاركلكحل يثلت للكليريتع:ل مر ل اركلاغحلف ل  لكءع

 كاأحل  لل 14443 ل تلبلكانللع لءلبلمجللءأجل لقضمل8/93:ل ل  ن لكارذكيلهللغنوع3/26:لاوخلصلكحلنحمل
 . ل تلبلكانللع لءلبلءلعلكاغركة4/21:لهلشرحللتلينلك ثلق
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م لفلض  المهلكانلعلكار ليتوعلفلعل و لاأجللل فعلكاثمكلااللءلاعلءاثمكلآجال ل.لكا لاستثنلهلللكل ت لكانلع
م ل كانلااعلكااار ليتوااعلفلااعل واا لاأجلااللكانلااعلااالليااومل اااللملليغاارحلءووااظلكاسااوملهلكاتتاا لفلأواارلم،تاالكلكاسااو

 كاتتاا لكااار لاناالعلفلااعللنوتااالاااللتجاالقةل تهلجاارىلءووااظلكانلااعلفلأواارلم،تاالكلكإلجاالقة ل كاتتاا لكااار ليتاالهلفلااعل
كانلاااعللنوتااااللل ااالفالهلكارلاااالاااالل تااا لتجااالقةللل ااالفالهلكارلاااالفلأوااارلم،تللهااالل تهلجااارىلءوواااظلكانلاااعلم ل

 .كاسوم

.لعل ت لكإلجلقةلينتال نعلفلكئ لكضتغال ياللؤ ا ة لكلكانل،لالك ضتغل يا للكلكالك،تلمهل لقةلكانلفعلءأري
  و ل جعلكضغلص لف هلكإلجلقةلكال لفالهلكارلاليللممهلالكضتغل يالول ا لألسللاتعل وا لم الالمللالجا ل

 يتتاانلك ضتغاال يلهلكيااتح كثلكأل االالكس ياا ةل.لءتا ل جياار لتوشاال اللم لكيتغاانل هللضنااللاسااولمهللاومسااتأجر
 مااللمهلاااركلكاتتاا ل ل.لتثملق لكاااؤ  لت ل فااعل ةوااالكانماالل اتزياازلكاتنملااالك ضتغاال يالااكلماااملوغاالئصلك ياا

ل.يلسرلكابلقءلتلكاؤ يالات كلك يتتركقلك ضتغل   لءلار مللكلمهل ت لكإلجلقةللبلفلاومستتنل

 و لمواعل لثالل لكلكانل،لالك ضتغل يالميبل لف وعل لجيلذلاوسحمللجلكذلكيتخ ككلكإلجلقةلكانتهلالءلاتموللل
،لاثلمهل تا لكاساوملجالئزلكياتثنل ل،ا لكاتل ا ةل اا ل.لفالأللركهلخمتووالهلمتللال.لانلعلءبل الكاساوملضناللضنباهل

 اااااراللف وااااعللااااكلكانل،لااااال.ل كاتتماااالمل ليؤياااالل واااا لكيااااتثنل .ل جاااال لكانباااال الكاسااااوملفلهاااال لألوااااعل تاااا لءلااااع
لااالحتتااعللتل اا لكاشاار لالهلعاالالك ضتغاال  ل اتااكلك ضتغاال يا لجناا لمهللااآ تلكإلجاالقةلهلكارلاااللااآ تلتجيلء

ءلعلءبل الكاسوملضنللضنباهلليالللاآ تلكضتغال يالياونلا لألساللاواتتلكانالبلاوتالقيلكحملاركل اتةالقةلكاخالير لم ل
ل.ير الكوتتليلللكل  االألورىكابلقءلتلهلكأليلكيلكالالا ل كا لا للغ قلقئلللاوتتونلتلك ضتغل يال ل

ل

 ل



19 
 

 المراجع

 .كا كقلكاسوولا:لكءكلمملشلنا لمملءترل ن لكهلللءكلحمم  لكاغنف لكين  (1)

 كقلت،لال لكاا كثل:لكءكلكيملك ل ملالكا يكلحمم لءكل ن لكالك،  لفتتلكات يرلاوتلجزلكاوتاحمل لءاحمل ت (2)
 .كاترم

لكلكاتل ام  ل لكاوتال ى لحتتلاعل نا لكاارل"شال لكإليا ك"كءكلالملا لات لكا يكلمل لءكل ن لكحلوالمل (3)
 .لتتنالكءكلالملا:لكاريلق

 .لق لكحملتلقل و لكا قلكاختلق.لكءكل لء يك (4)

 .اا1434 ل1 كقلكاوتر ل ل:ل لءحمل تالمغني.لكءكلض كلا (1)

 . كقلكاوتر:لكءكلللجا لحمم لءكليزي لكاتز يين لكاسنك لءحمل ت (6)

 .اتغرياكاتتنالك:لمءلل ك   ليولملهلءكلكألشتثلكاسةستلين لينكلممل ك   لءحمل ت (7)

 .كاتت لكإلي ل :لكألانلين لول رلكا يك لتق ك لكااولللهلتريالم،ل يثللنلقلكاسنلل لءحمل ت (8)

 .للكشاف القناع.لكانهليت (9)

 .اا1414لتتنال كقلكانلذ ل:لكانلهت  لمءللءتر لينكلكانلهت  للتالكاترلا (13)

 .لللكحلألب لممل ن لكهلللحمم لءكلحمم لءكل ن لكارلكلكار ل  لللكا لكسو (11)

 .ل لءكلمل لءكل رفا لكا يلض  ل،لشلالكا يلض  (12)

 .ت للترفاللتلينلماول لكانهلجلكضأل لكاشرءلين للاينلكحملتلج (13)

 . كقلكاتت لكاتوملا:لكا كقضأين ل و لءكل مرلكانا ك   لينكلكا كقضأين لءحمل ت (14)

 .كاترمل كقلكاتتلب:لكاسخل   لمشللكا يكلحمم لءكل ن لكارلك لكاتل  لكحلسنا لءحمل ت (11)

 كقلكاترفاااااا ل:ل وااااا لكضألااااا  لءاااااحمل تلياااااولملهلءاااااكلحممااااا لءاااااكل مااااارلكانةحمللااااا  ل،لشااااالالكانةحمللااااا  (16)
 ك1978/اا1398

 ل1 كقلكاتتااااا لكاتوملاااااا ل :لءاااااحمل ت)كاساااااللي  ل نااااا لكاااااارلكلجااااا الكاااااا يك لكألشااااانلقل كان ااااالئر ل (17)
 (.ا1433



20 
 

 كقل:لأااا ب لءاااحمل تكاشااارضل   ل نااا لكهلللءاااكل،ةااالذ لءاااكلتءاااركالم ل،لشااالالكاشااارضل  ل وااا لحتواااالكا (18)
 ك1997/اا1418كاتت لكاتوملا ل

 . كقلكاتت لكاتوملا:لكاتزلءكل ن لكاس ك لضلك  لكأل،تلكلهللغلحللكألولك لءحمل ت (19)

 .اا1379 كقلكاترفا ل:لكاتست ين لكءكل،ةر لفتتلكانلق  لءحمل ت (23)

 .ك1982 ل2 كقلكاتتلبلكاترم ل ل:ل لءحمل تبدائع الصنائعكاتليلين لمءللءترلءكللستل  ل (21)

كاوللكاشر  ليلةالكحمللينال كاركجتالءلانحريكل غالصلكاغاتلو ل اا لكاا لحتلاللهلضبالالاا ك ال (22)
 (3/19)ءشأهلكأل قكيلكالالا لفترة(ل21)كاغتلولت لكاتللقلكاشر  لكاغل قل كلكيلةالءرضمل

(ل4/1) لفتارةل33قضاملعمعلكاوتعلكإلي ل لكا  ول، ةلكاننثعل كللن ماالكااؤمترلكإليا ل  لاتاركقل (23)
ااالكالكفاعل1438 ال ىلك وارلل23-18هل  قةللؤمترقلكاركءعل، ةلهلكاموتالكاترءلالكاستل ياللكل

 .لك1988(فنكير)شنل لل6-11

 . كقلت،لل لكا كثلكاترم:للسوملءكلكحلةلجلكاتشحمل لكانلسلءلق  ل حلتللسوم لءحمل ت (24)

 .ك2/1978 كقلكاوترل :لكسولل لءحمل تل للأنلعلهبللشلللكا التاج واإلكليل. كالركي (21)

 .ل1992 كقلكاتت لكاتوملا ل:ل لءحمل تروضة الطالبين.لكانل   (26)

(27) Mabid Ali Al-Jarhi, “Transactions in Conventional and Islamic 
Economies: A Comparison,” in Habib Ahmad, Ed., 
Theoretical Foundations of Islamic Economics, Book of 
Readings No. 3, International Institute of Islamic Thought 
(IIIT), Islamabad, Islamic Educational and Cultural 
Organization (ISESCO), Rabat, Islamic Research Institute, 
Islamabad, and Islamic Research and Training Institute, 
Jeddah, 2002. 



 

 والعشرون احلادية الدورة

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 م3154 -هـ 5341

 

 

 

 بعض قضايا الصكوك اإلسالمية

 حول
 اإلجارة املوصوفة فى الذمة والتبعية والغلبة

 

 

 

 

 

 

 حممد عبد احلليم عمر دكتورالإعداد 

 األستاذ بكلية التجارة جامعة األزهر
 

 

  



1 
 

 تقديم

والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد , واحلمد هلل رب العاملني, الرحيمبسم اهلل الرمحن 
 وعلى آله وصحبه أمجعني

بتكليفى بإعداد حبث ىف موضوع   -بناء على دعوة كرمية من أمانة جممع الفقه اإلسالمى الدوىل 
 :طاب االستكتاب وهىأعددت هذه الورقة حول العناصر الىت اشتمل عليها خ -استكمال موضوع الصكوك 

 حكم تأجيل األجرة ىف إجارة املوصوف ىف الذمة 
 حكم تداول صكوك إجارة املوصوف ىف الذمة قبل تعيني حمل العقد 
 معايري التبعية وحاالهتا 
 معايري الغلبة وحاالهتا 

 :وجاء إعداد هذه الورقة ىف ظل التوجهات التالية

  خضع لعدة دراسات وحبوث وصدر ِبشان بعضها قرارات وفتاوى أن موضوع الورقة بعناصرها األربعة
وبالتاىل فلن نعيد تكرار ماسبق وإمنا نشري إليها , وتوصيات من اجملامع الفقهية والندوات املتخصصة

 بإجياز 
  أن سبق دراسة هذه العناصر أظهر االختالف بني اآلراء حول حكمها وبالتاىل فإن إعادة عرضها

تضى املوازنة بني هذه اآلراء واختيار الراجح منها بإيراد أدلة جديدة دون حاجة للبحث مرة أخرى يق
 للتطويل ىف مناقشة حجج وأدلة كل اجتاه منها

  سوف يتم تناول العناصر األربعة  ليس على إطالقها وإمنا من حيث صلتها أو تأثريها على موضوع
 وتداوهلا  الصكوك

 :الدراسة ىف هذه الورقة على الوجه التاىلاء على هذه التجهات سوف تنتظم نوب

 بعض قضايا اإلجارة املوصوفة ىف الذمة: املبحث األول 
 الغلبة والتبعية وأثرها على تداول الصكوك: املبحث الثاىن 
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 المبحث األول
 بعض قضايا اإلجارة الموصوفة فى الذمة

 القصية األولى
 ألجرة فى إجارة الموصوف فى الذمةحكم تأجيل ا

, حمل اإلجارة بشكل عام هو املنفعة من جانب املؤجر وتقوم العني مقامها واألجرة من جانب املستأجر
منا يتم تسليمها ىف د التعاقد والاملنفعة تبعا وإكون العني غري موجودة أو معينة عنوإجارة املوصوف ىف الذمة ت

فع ىف املستقبل؟ مبا يؤدى إىل أن حمل العقد هل جيوز أن يتم تأجيل األجرة كذلك لتد: تساؤل هناوال, املستقبل
 أم ال؟عاقد ؟ شقيه غري موجود وال متعني عند التب

 :سوف تتم مناقشة ذلك ىف الفروع التالية

 الفرع األول
 اآلراء الفقهيه حول حكم تأجيل األجرة فى إجارة الموصوف فى الذمة

  : فى المذاهب الفقهية: أوال
 : لدى الحنفية –أ 

على خالف ما يورده البعض من  –يعتربون أن عقد اإلجارة ميكن أن يقع على منفعة ىف الذمة احلنفية 
َياهِنَا َفَسلََّم إلَيإِه َدَوابَّ وإن كانت " : اىن سوىف ذلك يقول الكا .يذكروها  أهنم مل َجارَُة َعَلى َدَوابَّ ِبَغريإِ أَعإ اإلإِ

َجارَةُ فَ َقَبَضَها َفَماَتتإ اَل تَ بإُطُل  دُ  , َوَعَلى الإُمَؤاِجِر َأنإ يَأإتَِيُه بَِغريإِ َذِلكَ  اإلإِ ؛ أِلَنَّ  ؛ أِلَنَُّه َهَلَك َما ملَإ يَ َقعإ َعَليإِه الإَعقإ
ابَّ  ةِ     ةَ الدَّ مَّ ُد يَ َقُع َعَلى َمَناِفَع ِف الذِّ َنًة فَالإَعقإ َا تُ  إَذا ملَإ َتُكنإ ُمَعي َّ ُ  َ , َوِإمنَّ ِتهلَُّم الإَعنيإ  .(1)" لُِيِقيَم َمَناِفَعَها َمَقاَم َما ِف ِذمَّ

َتَحقُّ بَِأَحِد  )وأما وقت أداء األجرة على اإلطالق فيلخصها املرغيناىن بقوله  ِد َوُتسإ ُب بِالإَعقإ رَُة اَل جتَِ ُجإ األإ
ِجيلِ :  َمَعاٍن َثاَلثَةٍ  عإ ا ِبَشرإِط الت َّ ِجيِل ِمنإ َغريإِ َشرإطٍ  , إمَّ عإ ِتي َأوإ بِالت َّ ُقوِد َعَليإهِ , َأوإ بِاسإ ومن ذلك يفهم  2 َفاِء الإَمعإ

 . أن األصل عندهم تأجيل األجرة

 :لدى المالكية –ب 
ِة "صراحة على أنه ال جيوز تأجيل األجرة ىف اإلجارة املوصوفة ىف الذمة فجاء  نصوا مَّ َوِمنإ َشرإِط ِإَجاَرِة الذِّ

يإنِ  يإِن بِالدَّ رَُج ِمَن الدَّ ُد ِعنإَد َماِلٍك لَِيخإ قإ َل الن َّ  3" َأنإ يُ َعجَّ
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 لدى الشافعية –ج 
ال جييزون تأجيل األجرة ال خالف ىف ذلك إن عقدت بالفظ اإلجارة أو بلفظ السلم على خالف ما يذكره 

تَ َرُط ِف ) " وهذا ما ما يقوله صاحب مغىن احملتاج , البعض ِة ( َوُيشإ رَِة ِف )ِصحَّ ُجإ ِليُم األإ ِة َتسإ مَّ إَجارَِة الذِّ
ِلسِ  ِظ ال( الإَمجإ ِظ َقطإًعا إنإ ُعِقَدتإ بَِلفإ َلِم؛ أِلَن ََّها َسَلٌم ِف الإَمَناِفِع, وََكَذا إنإ ُعِقَدتإ بَِلفإ َلِم َكرَأإِس َماِل السَّ سَّ

َها ِتبإَداُل َعن إ رَِة َواَل ااِلسإ ُجإ ىَن, َفاَل جَيُوُز ِفيَها تَأإِخرُي األإ ََصحِّ َنَظرًا إىَل الإَمعإ َجارَِة ِف األإ َواَلُة ِِبَا َواَل  اإلإِ َها  َواَل احلَإ َعَلي إ
َها ب إرَاُء ِمن إ   1".َواَل اإلإِ

 لدى الحنابلة –د 
يفرقون بني أن ينعقد العقد بلفظ السلم أو بغريه فال جييزون تأجيل األجرة ىف األول وجييزهنا ىف الثاىن وىف 

ٍة "   ذلك يقول البهوتى   ُصوٍف ِبِذمَّ ِظ ) َوِإنإ َجَرتإ  إَجارٌَة َعَلى َموإ يَناَر ِف َسَلٍم َكأَ ( بَِلفإ ُتك َهَذا الدِّ َلمإ سإ
ُر  َفَعِة َعبإٍد ِصَفُتُه َكَذا وََكَذا لِِبَناِء َحاِئٍط َمَثاًل َوقَِبَل الإُمَؤجِّ ِلِس ) َمن إ َرٍة مبَجإ ُتربَ قَ بإُض ُأجإ ٍد لَِئالَّ َيِصحَّ بَ يإُع ( اُعإ َعقإ

ُتربَ ( وَ )ٍن َديإٍن ِبَديإ  ٍع ) اُعإ َياِن فَِإنإ ملَإ إىَل َأجَ ( تَأإِجيُل نَ فإ َعإ َلَم َيُكوُن ِف الإَمَناِفِع َكاألإ َلِم َفَدلَّ َأنَّ السَّ ُلوٍم َكالسَّ ٍل َمعإ
َتبَ رإ َذِلَك  ِظ َسَلٍم َواَل َسَلَف ملَإ يُ عإ  .َتُكنإ بَِلفإ

ويالجظ هنا أن جواز التأجيل عندهم لو كان العقد بغري لفظ السلم أن األجرة معينة وليست ىف الذمة 
 ألن النص السابق يقول أسلمتك هذا الدينار

وخنرج من ذلك بأن مجهور الفقهاء من املذاهب الفقهية املختلفة ال حييزون تأجيل األجرة ىف إجارة 
 .املوضوف ىف الذمة

 حكم تأجيل األجرة فى االجتهادات الفقهية المعاصرة:  ثانيا
 ها  بإجياز ىف اآلتىنظرا لكثرة الكتابات ىف هذا املوضوع فسوف نشريإىل بعض

/ د, سامى السويلم/ د, حممد سعيد البوطى/ ومنهم د, القائلون بوجوب التعجيل وعدم جواز التأجيل  -1
 عبد الرمحن األطرم/ د, حامد مرية

 يوسف الشبيلى/ د, القائلون جبواز التأجيل  -2
ن بغري لفظ السلم القائلون بأن احلكم يرتبط بلفظ العقد إن كان بلفظ السلم فيجب التعجيل وإن كا -3

, على القرداغى/ د, نزيه محاد / د: ومنهم, فيجيزون التأجيل وبعضهم ربط جواز ذلك بتعيني األجرة
الصادر عن اجمللس الشرعى ِبيئم احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  8واملعيار الشرعى لإلجارة رقم 
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 الفرع الثانى
 الموازنة واالختيار

يرى , بعد هذا العرض املوجز لآلراء الفقهية حول محك تأجيل األجرة ىف إجارة املوصوف ىف الذمة 
الكاتب أنه مع القول بعدم جواز تأجيل األجرة ووجوب تعجيلها عند التعاقد ملا ذكره املانعون للتأجيل من 

 :حجج وأدلة ولآلتى

 ن املذاهب املختلفة وهو جدير باألخذ بهأن هذا القول هو رأى واختيار مجهور الفقهاء القدامى م -1
أن جواز التأجيل أن من قال جبواز التأجيل إن كان بغري لفظ السلم أخذا مبذهب احلنابلة مل يالحطوا  -2

ىف حالة كون العقد بغري لفظ السلم مرتبط بتعيني األجرة ىف جملس العقد وليست ىف الذمة فالنص 
 السابق يقول أسلمتك هذا الدينار

يف تتم التفرقة ىف اخلكم بني شقى حمل العقد ؟ فالعني واملنفعة امللتزم ِبا املؤجرىف اإلجارة أنه ك  -3
واألجرة ىف حالة االنعقاد بغري لفظ , املوصوفة ىف الذمة  تأخذ أحكام السلم بال خالف بني الفقهاء

 السلم ال تأخذ نفس احلكم
ث يوجد عقد وال يوجد حمل للعقد كله أو أحد ان القول جبواز التأجيل يؤدى بالعملية إىل الصورية حي -0

 شقيه
أن القول بالتأجيل لألجرة مع تأجيل العني واملنفعة يؤدى إىل زيادة املخاطر ومبا ئؤدى إىل املنازعة وهى  -1

حيث أن القرار االقتصادى تتحكم فيه عوامل ومتغريات عدة بعضا داخليا مثل تغري , ممنوعة شرعا
وىف ظل , وبعضها خارجيا ال تقع حتت سيطرة متخذ القرار, تعاقدينظروف العرض والطلب من امل

االقتصاديات املعاصرة وىف ظل العوملة تتزايد املتغريات اخلارجية الىت تؤثر على العمليات املستقبلية مثل 
تغري األسعار وتغري سعر الصرف وتغري العرض والطلب العام وظهور مبتكرات جديدة فضال عن 

كل ذلك جيعل االستفادة من , سية وما يستتبعها من انقالبات وحروب ونزاعات مسلحةالتغريات السيا
وكل , العقود حمل خماطر عالية مع العلم بأن اإلجارة ذاهتا تنطوى على خماطر أكرب من البيع السلعى

نفيذ أما ت, ذلك رمبا يؤدى إىل نكول أحد طرىف العقد عن تنفيذ التزاماته الىت هى ىف ذمته موعود ِبا
فإنه جيعل ,أو أحدها مثل البيع باألجل أو السلم , هذه االلتزامات ىف جملس العقد مثل البيع احلاضر

ولذا كان موقف الشريعة من العقود أن ال , مسألة النكول والرتاجع عن الوعد قليلة مما يقلل من املخاطر
 وفاء بأحدها تقليال للمنازعةيتأجل البدلني بل جيب الوفاء ِبما ىف جملس العقد أو على األقل ال

أن القول جبواز التأجيل وصحة العقد تبعا فمعىن ذلك أن ميلك كل طرف ما تعاقد عليه وجيوز له  -1
التصرف فيه وهذا يؤدى باملستأجر أن يبيع مامل يقبض وهو منهى عنه شرعا فضال على أنه يؤدى إىل 

انب املؤجر فإن حقه ىف األجره املؤجلة ميكنه ومن ج, زيادة املنازعات لو نكل املؤجر أو مت فسخ العقد
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ىف ظل املعامالت املعاصرة أن يبيعه مباشرة أو بالتوريق أو يقرتض بضمانه أو حييل به لدائنيه ومبا يؤدى 
 إىل نفس النتيجة بزيادة املنازعات

 القضية الثانية
 حكم تداول صكوك إجارة الموصوف فى الذمة قبل تعيين محل العقد

محلة صكوك إجارة املوصوف ىف الذمة ميلكون منفعة العني املوصوفة ىف الذمة على : القضية تصوير 
مبا يعىن بيعهم حلصتهم املشاعة ىف املنفعة الىت هى ىف  , والتدول بيع الصكوك ىف السوق الثانوية, املشاع

هنا لصيقة بالعني املأجورة حىت قال ومن املهم اإلشارة إىل أنه وإن كان احملل ىف اإلجارة هو املنفعة إال أ, الذمة
َفَعِة "احلنفية  ِ َمَقاَم الإَمن إ َعِقُد بِِإقَاَمِة الإَعنيإ َجارَِة يَ ن إ َد اإلإِ ِ قَاَم َمَقاَم قَ بإِض "  وجاء أيضا  1" َعقإ أِلَنَّ قَ بإَض الإَعنيإ

 , مرتبط بالعني  فإنه إذا كان محلة الصكوك ميلكون املنافع فإن التضرف فيها  2"    الإَمَناِفعِ 

هل جيوز هلم بيع هذه الصكوك والىت تعىن ضمنا بيع ما ميلكونه من منفعة :وهنا يظهر تساؤل القضية وهو
العني املوصوفة ىف الذمة قبل تعيينها أو تسليمها ؟ وإذا جاز البيع فهل يكون مبثل القيمة اإلمسية للصك أو أٌقل 

 ع التاليةهذا ما سيتم تناوله ىف الفرو .  أو أكثر ؟

 الفرع األول
 اآلراء الفقهية حول حكم تداول الصكوك قبل تعيين محل العقد

ينطلق البحث عن موقف الفقهاء القدامى من هذه القضية من تكييفهم حملل , ىف املذاهب الفقهية: أوال
واملتتبع ألقوال الفقهاء ىف ذلك جيد أهنم , عقد اإلجارة املوصوفة ىف الذمة ىف شق املنفعة والعني املستفادة منها 

مع أن كالمها بيع موصوف ىف الذمة وكما يكادوا يتفقون على أن حكم هذا احملل هو حكم املسلم فيه جبا
 هو حكم بيع السلم قبل قبضه ؟  فما –األجارة ىف الذمة سلم ىف املنافع  –يقول الشافعية 

َلَم ِفيِه َمِبيٌع, َواَل " ال جيوز بيع املسلم فيه كما جاء , لدى احلنفية   –أ  َلِم ِفيِه؛ أِلَنَّ الإُمسإ َواَل جَيُوُز بَ يإُع الإُمسإ
 3."وُز بَ يإُع الإَمِبيِع قَ بإَل الإَقبإضِ جيَُ 

َلِم ِفيهِ "  جاء , لدى الشافعية –ب  ِتَياُض َعنإهُ  َواَل َيِصحُّ بَ يإُع الإُمسإ ِي َعنإ بَ يإِع ( َواَل ااِلعإ هإ قَ بإَل قَ بإِضِه ِلُعُموِم الن َّ
ِة إَذا ُعِقَد َعلَ  مَّ , َوالإَمِبيُع الثَّاِبُت ِف الذِّ َبضإ َر َسَلٍم َما ملَإ يُ قإ َتاُض َعنإُه َوِإنإ َكاَن َغي إ َلِم اَل يُ عإ ِظ السَّ يإِه بَِغريإِ َلفإ

ِحيحِ   4"َعَلى الصَّ
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ِِه, قَ بإَل قَ بإِضِه, فَاِسدٌ )"  جاء , لدى احلنابلة  –ج  َلِم ِفيِه ِمنإ بَائِِعِه, َأوإ ِمنإ َغريإ رَِكُة . َوبَ يإُع الإُمسإ وََكَذِلَك الشَّ
رَهُ ِفيِه,  َواَلُة بِِه, َطَعاًما َكاَن أَوإ َغي إ لَِيُة, َواحلَإ وإ َلُم ِف حَتإرميِِه ( َوالت َّ َلِم ِفيِه قَ بإَل قَ بإِضِه, َفاَل نَ عإ ا بَ يإُع الإُمسإ أَمَّ

والبن تيمية رأى مبسوط ىف فتاويه جييز بيع املسلم قبل قبضه بشرط أن ال يربح البائع من هذا  1(ِخاَلفًا
 2البيع

اَل بَأإَس أَنإ تَِبيَع َما : قَاَل َماِلكٌ .  جييزون بيع املسلم فيه قبل قبضه فلقد جاء ىف املدونة: لدى املالكية   –د 
َلُف بِأََقلَّ أَوإ بِ  َرُب ِمنإ َغريإِ الَِّذي َعَليإِه َذِلَك السَّ ت ِفيِه إَذا َكاَن ِمنإ َغريإِ َما يُ ؤإَكُل َوُيشإ ثَ َر أَوإ مبِِ َسلَّفإ ثإِل َأكإ

ُه  ثَ َر َواَل تَِبعإ ََجِل بَِأكإ ُه ِمنإُه قَ بإَل األإ َلُف َفاَل تَِبعإ ا الَِّذي َعَليإِه السَّ ت, َوأَمَّ ِمنإُه إالَّ مبِثإِل الثََّمِن َذِلَك إَذا ان إتَ َقدإ
ِبُض َذِلكَ   3.أَوإ أََقلَّ َويَ قإ

حكم تداول صكوك إجارة الموصوف فى الذمة قبل تعيين محل العقد فى االجتهاد الفقهى  :ثانيا
 المعاصر

 , منذر قحف/ د, يوسف السبيلى/د, نزيه محاد/ د, حسني حامد حسان/ د: ومنهم, اجمليزون لذلك   –أ 

ك االستثمار فقرة بشأن صكو  16املعيار الشرعى رقم : ومنهم , املانعون من التداول قبل تعيني العني  -ب
 حامد مرية/ د, معبد اجلارحى/ د, أمحد عبد العليم/ د, , على القرداغى/ د, 1/2/9رقم 

 الفرع الثانى
 الموازنة واالختيار

ملا  -بعد استعراض اآلراء الفقهية قدميا وحديثا حول هذه القضية نرى األخذ بالرأى الثاىن القائل باملنع 
 ألدلة اجمليزين ولآلتى ذكروه من أدلة وحجج ومناقشتهم

 هذا هو رأى مجهور الفقهاء من املذاهب الفقهية املختلفة -1
إن املنفعة املتعاقد عليها والىت تستوىف من العني دين ىف ذمة املؤجرمل حيل أجله بعد وهو دين غري مستقر  -2

الصكوك  لتعرضه للفسخ وىف ذلك خماطرة كبرية وتؤدى إل منازعات عديدة خاصة إذا تعاقب تداول هذه
 بني عدة أطراف

فإن  , ىف هذه املرحلة وبالتأكيد ستكون حصيلة الصكوك نقودا وبالتاىل سيكون بيع الصكوك هو بيع نقد -3
كان مثن البيع بالنقد فنحن أمام عملية بيع نقد بنقد مثله نوعا وصفة كريالت بريالت فهو ليس صرفا 

                                                           
 0/226املغىن البن قدامة    -1
 جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف,: نشر,  ختقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم –جمموع الفتاوى البن تيمية   -2

 م1881/ه 1011,  املدينة النبوية, اململكة العربية السعودية
 3/13 –م 1880  -ه  1011نشر دار الكتب العلمية  –املونة لإلمام مالك بن أنس   – 3
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وال جيوز , وىف احلالة األوىل املساواه ىف القدروكالمها يشرتط فيه القبض , ألن الصرف بيع عملة بأخرى
ومن املعروف أن محلة الصكوك , التداول بأزيد من القيمة اإلمسية وال تأخري قبض الثمن وإال كان ربا

 مستثمرين يقصدون حتصيل الربح من التداول وهذا ماال ميكن حتقيقه شرعا
املالية ال جتيز تداوهلا إال بعد بدء النشاط ومرور سنة القوانني والتعليمات املعاصرة اخلاصة بتداول األوراق  -0

ومثال ذلك ما جاء ىف تعليمات إدراج , على األقل من بدء النشاط لتأكيد اجلدية والبعد عن الصورية
 :األوراق املالية ىف بورصة عمان األردنية ما نصه 

كة اليت تتقدم بطلب إلدراج من هذه املادة, يشرتط ِف الشر ( ب)مع مراعاة أحكام الفقرة  -أ   (ا)
والفقرة ".مرور عام على األقل على حصوهلا على حق الشروع ِف العمل ِف السوق الثاين  1 أسهمها

ب اشرتطت تقدمي بعض البيانات عن الشركات املتقدمة بطلب إدراج أسهمها ىف البورصة ومنها 
ليتم التأكد من الشركة شرعت فعال ىف ىف قائمة املركز املاىل وقائمة الدخل البيانات املالية ممثلة 

 العمل

ومثل هذا القيد ورد ىف قانون الشركات املصرى ولكن قيده بأن ال يتم التداول بأكثر من القيمة اإلمسية 
 : حيث جاء لسنة 118من قانون الشركات رقم  01وذلك ىف املادة 

االكتتاب وال األسهم بازيد من مع عدم اإلخالل بأحكام املادة السابقة , ال جيوز تداول شهادات "
مقابل نفقات اإلصدار , وذلك ىف الفرتة السابقة على  –عند االقتضاء  –القيمة الىت صدرت ِبا مضافا إليها 

قيد الشركة ىف السجل التجارى بالنسبة إىل شهادات االكتتاب أو ىف الفرتة التالية لتاريخ القيد حىت نشر 
  "املة بالنسبة إىل األسهمالقوائم املالية عن سنة مالية ك

 

  

                                                           

بدائع ؛  صة حبيث تكون قابلة للتداول فيهاقيد الورقة املالية ِف سجالت البور " دراج كما ورد ىف التعليمات هومعىن اإل  -1
 .1/112الشرح الكبري البن قدامة ؛  13/90الصنائع للكاساىن 
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 المبحث الثانى
 الغلبة والتبعية وأثرها على تداول الصكوك

 الفرع األول
 تصوير وتحرير المسألة

وهذه , الصكوك تعطى حلاملها حقا مشاعا ىف ملكية املوجودات املستثمرة فيها حصيلة الصكوك
 تأخذ أحد األشكال التاليةاملوجودات 

  وهذا حيدث ىف الفرتة ما بني جتميع حصيلة إصدار , أن تكون املوجودات كلها نقودا: الشكل األول
إال مبراعاة ضوابط بيع فقها قانونا و وهنا ال جيوز تداول الصكوك , الصكوك وبني فرتة بدء تشغيلها

 النقود بأن ال يكون البيع بالدين أو بأزيد من القيمة اإلمسية للصك
 وهذا حيدث ىف حالة استثمار حصيلة الصكوك ىف , أن تكون كل املوجودات ديونا: الشكل الثاىن

البيوع املؤجلة مراحبة وسلما واستصناعا وىف عملية وحيدة ومت تسليم السلعة أورأمسال السلم واالستصناع 
لديون وهذه ال جيوز فيها تداول الصكوك إال مبراعاة ضوابط التصرف ىف ا, ومل يبدأ حتصيل الديون بعد

 ويصعب تطبيقها ىف حالة الصكوك وال تلىب مقصود محلتها
 وهذا حيدث ىف حالة حتصيل بعض ديون , أن تكون املوجودات مكونة من نقود وديون: الشكل الثالث

 وهذه ال جيوز تداوهلا مثل الشكلني السابقني, متهيدا لتوزيعها على محلة الصكوكاملراحة واالحتفاظ ِبا 
 تكون املوجودات خمتلطة من أعيان ومنافع ونقود وديون أن: الشكل الرابع 
 يالحظ على هذا التصنيف ما يلى: 
 أن األشكال الثالثة األوىل حاالت نادرة واحلكم الشرعى فيها متفق عليه 
 فمن املقرر , وهو املقصود من البحث, أن الشكل الرابع هو الغالب ىف مجيع الشركات واملشروعات

 ولكن إذا وجدت معها نقود وديون, عيان واملنافعفقها أنه جيوز بيع األ
  فهل يؤثر وجود النقود والديون املختلطة مع األعيان على بيعها؟ وبالتاىل على حكم تداول الصكوك أم

 ال؟
 وهذا ما سيتم تناوله ىف الفرع التاىل, ة ومن هنا ظهرت قضية التبعية والغلب 
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 الفرع الثانى
 الفقهى للتبعية والغلبةالمفاهيم األساسية والتأصيل 

 : التبعيةمعيار : أوال
وهى األعيان  ةوز تداوهلا بشروط البيع املعروفجمموعة جي, املوجودات املختلطة تتكون من جمموعتني

فهل عند تداول , وجمموعة ال جيوز بيعها إال بذات الشروط إضافة لقيود أخرى وهى النقود والديون, واملنافع
 الصكوك اخلاصة ِبا تعترب اجملموعة األوىل هى األصل والثانية تابعة هلا أم العكس؟

كما ىف حديث القالدة ( ذهب) إن ماذكر ىف الفقه قدميا هو بيع صفقة فردية اشتملت على عني ونقد
أو على عني ونقد وأجازها كما ىف حالة بيع عبد , والىت أمر فيها الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالفصل بينهما

 أو ىف حالة ختارج بعض الورثة من الرتكة وفيها أعيان ونقود وديون, وله مال

ال تسعف ىف استنباط احلكم لتداول الصكوك الىت تتقلب متت بصفة فردية غري مؤسسية و وهذه األمثلة 
, كما أن عملية التداول تتم مرات كثرية على مدار اليوم, والتكون على حالة واحدة فيها املوجودات باستمرار 

هذا فضال على أن اآلثار الىت يستشهد ِبا بعضها مل جيز وبعضها أجاز , حىت نقول أيهما التابع وأيهما متبوع
 التخارج ىف الرتكة تتك بني أقارب وألموال ورثوها جمانا وحالة

وهنا ننتقل إىل ختريج آخرهو نشاط الشركة هل النشاط األصلى هو تقليب األعيان واملنافع للحصول 
 على الربح؟ والنقود والديون نشاط فرعى أو تابع ؟ إذ لوال وجود األعيان واملنافع ملا وجدت النقود والديون

ويسانده الواقع العملى وبالتاىل جيوز  ويصلح لتفسري معيار التبعية, هذا التخريج هو املقبولويظهر ىل أن 
تقوم  -غري ما ذكرنا ىف األشكال الثالثة –تداول الصكوك ىف ظل هذا التفسري ألن كل الشركات واملشروعات 

 بذلك

 : معيار الغلبة : ثانيا
واملنافع املختلطة هى األغلب أو األكثر جيوز البيع وهو معيار كمى يقوم على أنه إذا كانت األعيان 

أما إذا كانت الغلبة للنقود والديون فال جيوز البيع إال مبراعاة ضوابط التصرف ىف كل من النقود , أوالتداول 
% 11و % 11أما كيفية حتديد الغلبة أو األكثرية كميا فقد اختلف فيه االجتهاد الفقهى بني , والديون

 ذلك وكلها مقاييس حتكمة واألدلة الىت يستند إليها ال ترتبط بالبيع بل بالتصدق مثل قول إىل غري %34و
 , الرسول صلى اهلل عليه وسلم الثلث والثلث كثري

, والغلبة معتربة ِف الفقه اإلسالمي , وهلام تطبيقات كثرية ليس من بينها مسألة البيع  إن قاعديت الكثرة
 عليها ىف حل مشكلة تداول الصكوك لآلتىوبالتاىل ال ميكن االعتماد 
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ألن املوجودات ىف الشركات واملشروعات تتحرك بصفة مستمرة بني النقود واألعيان واملنافع والديون  -1
ومن وجه , أى الىت تتداول ىف ما بني هذه األصنافولذا يطلق عليها ىف احملاسبة املوجودات املتداولة 

تمرار  وال ميكن ضبط أية عملية بيع هلا وقع ىف حالة غلبة أى آخر فإن التعامل على الصكوك يتم باس
 من اجملموعتني

صعوبة التعرف حجم كل نوع من املوجودات وأيهما األكثر أو األقل ألن املصدر الوحيد للعلم بذلك  -2
 هو قائمة املركز املاىل الىت تعد سنويا ىف مجيع املشروعات وكل ربع سنة ىف الشركات الىت تطرح أسهمها

وكما ذكرنا أن حجمها يتغري على مدار اليوم فالنقود تدفع للشراء واملصروفات وحتصل من , ىف البورصة
املبيعات واملدينني والديون تزيد باملبيعات اآلجلة وتنقص بالتحصيل واألعيان تزيد بالشراء وتنقص بالبيع 

عرف إن كان ما خيصه من ويصعب على حامل للصكوك الذى يريد بيعها أن ي, وكلها عمليات مستمرة
 املوجودات األغلب فيه األعيان أو النقود والديون والقاعة األصولية تقول املشقة جتلب التيسري

 :وىف النهاية يظهر ىل ما يلى

 أن معيار الغلبة يتعذر تطبيقه عمليا وال حيل املشكلة -1
أنه إذا كان النشاط األصلى للشركة أو املشروع هو معيار التبعية حسب التفسري الذى ذكرناه وهو  -2

تقليب األعيان حبسب نوع النشاط جتاريا أو صناعيا أو زراعيا فإن األعيان تكون هى األصل وهى الىت 
املقصود من الشركة الربح وذلك بواسطة " تنتج الربح واىل هو مقصود الشركة كما يقول الفقهاء 

 ود الشركة تصرفهما ِف املالني مجيعًا وكون الربح املال بينهماإن مقص: وىف قول آخر(13 )التصرف
(10) 

وهذا التفسري هو األنسب ,  أما النقود والديون ىف عوامل مساعدة ىف النشاد وليست مقصودة لذاهتا
 شرعا وعمال حلل إشكال تداول هذه الصكوك

نوك اإلسالمية ال جيوز تداوهلا تطبيقا وقبل اخلتام أود التذكري بأن البعض من العلماء يقولون إن أسهم الب
 :ملعيار الغلبة حيث أن أغلب موجوداهتا نقود وديون وهذا القول حيتاج إىل مراجعة لآلتى

أن املساهم ىف البنك ال يساهم ىف كل املوجودات أو مجيع موارد البنك وإمنا يساهم ىف رأس املال وهو  -1
 أما باقى املوارد فهى من أموال املودعني% 14و% 9ميثل نسبة بسيطة من موارد البنك ترتاوح بني 

استثماراته أن جزءا من رأس مال البنك يستخدم ىف متويل األصول الثابتة ويستخدم جزءا آخر ىف  -2
والىت قد  متويل الشركات التابعة والشقيقةالذاتية الىت ميوهلا من ماله المن مال املودعني وذلك ىف 

 .كيةتستغرق أكثر من نصف حقوق املل
وبالتاىل فإنه وحبسب معيار .  الباقى وهو أقل من الثلث خيلطه مع أموال املودعني ويتم استثمارمها معا -3

 .الغلبة وحبسب معيار التبعية جيوز تداول أسهم البنوك اإلسالمية 
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 مشروع القرار

جملس العقد ال جيوز تأجيل األجرة ىف إجارة املوصوف ىف الذمة بل جيب تعجيلها قبضا أو تعيينا ىف  -1
حىت ال تصري العملية بيع دين بدين ألن املنافهع املعقود عليها ىف الذمة سوا مت لفظ العقد بالسلم أو 

 باإلجارة
ال جيوز تداول صكوك اإلجارة املوصوفة ىف الذمة قبل تعيني العني وقبل دفع األجرة ألهنا تصري بيع دين  -2

 بدين أو بيع نقد بنقد وبيع 
كانت موجودات الشركة أو املشروع االستثمار مكونة من أعيان ومنافع ونقود وديون ىف حالة ما إذا   -3

 :يراعى ما يلى
األخذ مبعيار الغلبة ىف ظل املشروعات املعاصرة لعدم التعرف ولو بشكل تقريىب على نظرا ألنه يتعذر  -

 العنصر الغالب فإنه ال يتم األخذ به
للشركة أو املشروع  النشاط الرئيسىول من عدمه وفق ضابط يؤخذ مبعيار التبعية ىف تقرير جواز التدا -0

هو التعامل ىف األعيان واملنافع فإن النقود والديون تكون تابعة هلما وجيوز النشاط إن كان ف ,االستثمارى
أما إذا كان الغرض من االستثمار هو بيع وشراءالنقود مثل , التداول أيا كان حجم النقود والديون

 فال جيوز التداول إال مبراعاة ضوابط الصرف الشرعية شركات الصرافة 
 واهلل املوفق
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمدددددد  هلل امل الوددددددوالس ماللددددددامل مالسددددددان ينيددددددا حمددددددي  اارحمددددددنيل م ددددددو  ال  يددددددلس   ي ددددددو  مدددددد  مينيددددددا 
 :د أمو بود... آله مأصحوبه أمجولس ممن اهت ى هب اهم مات ع حم تهم محمنيك حم ينيهم إىل يون ال ين 

س لنيم ددددددوا     (مددددددع ر فمددددددع ال  دددددده ايحمددددددامن    ماتدددددده احلو يدددددد  مالو ددددددرين) فهددددد ا ددددددد  م دددددد ن إىل 
/ أيمددددوؤ اادددددع ر ب دددددوا ينيدددددا ال يددددددومل القر دددددد  مدددددن أمدددددل يدددددون فمدددددع ال  ددددده ايحمدددددامن الددددد م  ا حمدددددتو  الددددد  توا

   مب دددددي   اهلل مالددددد   حمددددديو" احمدددددتقموؤ مو دددددو  اللدددددقو  ايحمدددددامي : "أمحددددد   ولددددد  بدددددو بقدددددرس   مو دددددو 
هدددددددس ااوافدددددد  5341/  5/ 51: توددددددوىل   احددددددومل حمومودددددد  ايمددددددون  مدددددد  بددددددن حمددددددوو  ايحمددددددامي  بولريددددددو   
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؛  مهيددددددد  هددددددد ا ااو دددددددو س   (صدددددددقو  ايحمدددددددوامل ااوصدددددددوف    ال مددددددد )مقددددددد  ا ي دددددددو أ  يقدددددددو  ي وا ددددددده 
فيدددددده منيدددددد ا مددددددن ال حدددددد  ال ااحمدددددد س  حمدددددديمو مقدددددد  أمصددددددا فمددددددع ال  دددددده ايحمددددددامن    مامل حمددددددوب   بدددددد    ددددددرى

مهددددددو مددددددن ااو ددددددويو  الدددددده ،تددددددو  إىل حمهددددددو  لسدددددد  أ وااهددددددوس مالتوددددددر  ينيددددددا ماقوهددددددو؛ ب يدددددد  التوصدددددد  إىل 
احلقددددددم اللددددددحينس   حمدددددديمو مأ  توميدددددد  متوحمدددددديع ال حدددددد  الونيمددددددن حددددددوؤ صددددددقو  ايحمددددددوامل يمومددددددو  قددددددن 

مإيددددددو مل ت ددددددقي  حمددددددو  ااددددددوؤس ب ددددددق  أ  يددددددع   إىل إيددددددو مل هيقنيدددددد   ويدددددد  الت ميدددددد    ال نيدددددد ا  ايحمددددددامي س 
 . و  م هو محميني  فوول  ل يم الت مي  السنيوي  مت مي  ا  تو  احل ي ن لنيسنيع ماخل مو 

ميهددددد   هددددد ا ال حددددد  إىل التودددددر  ينيدددددا صدددددقو  ايحمدددددواملس مبيدددددو  حقدددددم ت حميددددد  ا حمدددددرمل   إحمدددددوامل 
ااوصددددددو    ال مدددددد س م دددددد ا حقددددددم تدددددد امؤ صددددددقو  إحمددددددوامل ااوصددددددو    ال مدددددد  ق دددددد  تويددددددل  دددددد  الو دددددد س 

 : مهل ا  قن ت سيم ال ااحم  إىل  هي  مم حثل م و  

 صقو منايو التموي  بويحموامل م،وينيهو إىل  :التمهيد

 م هومهوس صواهوس  لوئلهوس قيو هوس ا تهوؤهو: صقو  ايحموامل :المبحث األول

 .  ت حمي  ا حمرمل مت امؤ اللقو    إحموامل ااوصو    ال م  :المبحث الثاني

 ماهلل  س ؤ أ   و  ه ا الوم   وللو لوحمههس إ ه  وم ااوىل م وم ال لري
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 تمهيد 
 إلى صكوكمزايا التمويل باإلجارة وتحويلها 

توت  ايحموامل من أهم أحموليب التموي  ايحمامي   ظرا او تتمتع به من منايو إ ا مو قوا ت بق  من 
فضا ين  لك فهن  ث  . التموي  الربو  الت نيي   مأشقوؤ التموي  ايحمامي  ا  رى  واضواب  مااراد 

 .   التموي  ممو يتين فرصو أ ثر لنيتووم  بي هموأا ي  م ي   بل ااعحمسو  ايحمامي  مااعحمسو  الت نيي ي  

مايحمواملس    امل  وينيي  مت    مع ال ريو  ايحمامي س مورف     تب ال  ه م  الو ي  من ال ااحمو  
 . مال تومى ااووصرمل حي  جن  ت ليا ل رمطهو مأحقومهو

 :  مفيمو ي يت بيو  مبنايو التموي  هب ه اللي  س م،وينيهو إىل صقو 

 : مزايا التمويل باإلجارة للمستأجر والمؤجر: أوال
. ب ضع منايوس من محمه   ظر    من ااعحمرس مااست حمر-بل أ ما  التموي  ا  رى–تتمين ايحموامل 

ن  وا  ااينا ي  مبوىن أ  إ اامل ااعحمس  ااست حمرملس اله ف ول س   لنيمست حمرس أهم مو  ين ايحموامل هو أهنو  وي  م
هن   الوو مل مطول   بت  مي ت ير ت لينين  حمتومو   أمواهلوس   ،تو  إىل  لك فيمو يتوني  بويحموامل؛    

إيرا ي س شراا ا ص  ااست حمر يتم من ق   ااعحمرس م  يتوني  التنان ااست حمر إ  ب فع ا حمرملس اله توت       
 . مليست اأمسولي 

مث إ  ايحموامل ت  ن  ويا  وما ل راا ا ص  الثوبت ااست حمر خبا  ا  ما  ا  رىس مخبوص  
 . ال ر  الربو س اله تتطنيب   الوو مل م وا   ااست ي  ب س   موي   من مثن ا ص  الثوبت ااطنيومل

مال ف  ل   وته؛   ه يور  التنامه ااو    لك فإ  ايحموامل تسوي  ااست حمر ينيا حسن التخطيط 
 . متوت  محميني  حمي مل ،ميه    التضخمس  لوصو إ ا اات ط بو   إحموامل ثوبت ا حمرمل لوقت طوي . م  مو

مهن تيسر ا يموؤ اي ااي  ماحملوحم ي  لنيمست حمرس بإي وئه من اخلو    مسوئ  احتيوطو  
ثوبت س ممو ل لك من ت ثري ينيا ت  ير الضرائب مالت واير الازم  هلوس ايحمتها و س مالت ري   قيم  ا صوؤ ال

مهن   تض ط ينيا حميول  ااست حمر ال   ي  أم اأس ااوؤ الووم  ل يهس ب  ا   ط شراا ا ص  اار ومل   
 . م وفوه ممو يتين له احمتوموؤ السيول  لأل را  ا  رى لني ر  

فهن مثا .  مو أ  لإلحموامل منايو أ رى بوا وا   مع بوض ا  ما  التموينيي  ا  رىس    ينيا ح مل
،وفظ ينيا حلر منيقي  ال ر   مبولقيهو احلوليلس إ ا مو قوا ت مع زيو مل اأس ااوؤ ي   احلوحم  إىل  وي  

سهيا  ا ئتمو ي  االرفي س أم مهن أ ثر ث وتوس مت  ي ا من السحب ينيا ااق و  مالت. ل راا أصوؤ ثوبت 
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 مو أهنو ق  تتمتع مبنايو  ري ي ؛    ا حمرمل      ت نؤ من ا ابوحس إ ا مو قوا ت بوحموئ  التموي  . التجواي 
 . اله ت ون ينيا توزيع ا ابوحس  واضواب 

يواته بل أمو بول س   لنيمموؤس فويحموامل ت ق  صي   أ رى من صيغ التموي س ممو يني    فوؤ ا ت
مهن أق  خموطرمل من ال را  ماا وا  ؛    ااموؤ  نيك ا ص  ااعحمر من حمه س ميتمتع . الليغ ااوتم مل

 افو لني ر  ( ااعحمر)مهن ت ا إيرا ا لنيمموؤ . بإيرا  مست رس مش ه ثوبتس محمه  التوقع من حمه  أ رى
ااعحمرمل  قن أ  ت وقس ينيا ااست حمر ينيا  مفضا ين  لك فإ  بوض اانايو الضري ي س اله ي وهلو. احلسن

 مو أ  . شق  خت يض   ا حمرملس ممو  و  ايحموامل أ ثر   وامل من أشقوؤ التموي  اله   ،   منايو  ري ي 
من التموي  ين -  الوو مل–التموي  ين طري  ا حمت جوا أق  تو ي ا من حي  ايحمرااا  مال رمط ال و و ي  

  .  (1)ؤطري  زيو مل اأس ااو

 : مفيمو ي يت بيو  مبنايو التموي  هب ه اللي  س مفقرمل ،وينيهو إىل صقو 

 : تحويل اإلجارة إلى صكوك: ثانيا
ت ون فقرمل صقو  ايحموامل ينيا ،وي  التموي  بويحموامل إىل شق  صقو   وينيي  أم مو يسما 

Securitization of Lease .  م قن توريف التحوي  إىل صقوSecuritization   م ع "ب  ه
 . (2)"موحمو ا   اامل لني   س  ضمو س أم أحموسس م وب  إص اا صقو س توت  هن  اهتو أصو  مولي 

ميمنيي  التحوي  إىل صقو  هن يمنيي  يوم    تتح   ف ط بويحمواملس ف   فموي  من ااوحمو ا  
امؤ ه ه اللقو س من محمه   ظر ال ريو  مي  ئ س  ب  جلواز ت .  قن م وهو أحموحمو يص اا صقو  مولي 

( 1)ايحمامي س من توفر شرط  ني   ا ييو  ماا وفعس  مو بي ت  لك فتوى فمع ال  ه ايحمامن ب رااه اقم 
 . هد5311مجو ى اآل ر  34إىل  51  مع ره الرابع اا و   جب مل من 

ييو  اله   تستهنيك بوحمتي وا ا -لقو  ايحموامل فيمو يتوني  ب –مال   يهم و من ه ه ال توى 
 . م وفوهو من حمه س مم وفع ا ييو س م  مو  ا شخوص اله  قن ص ما صقو  مبنيقيتهو من حمه  أ رى

فإ ا  و ت ه ه ا ييو  ااومرمل معحمرملس فإهنو ت ا   ا هو ا حمرمل  سومو م هو مو ي ع ينيا يوت  
  .   قن  ثينيهو بلقو مبولتو  فإ  ه ه ا ييو. ااعحمر من أي وا م   و 

                                                           
(1) Tom Clark, ed., Leasing, Finance, Euromoney Books, Essex, Great Britain 

1990 .  
(2) Adrian Miles, "An Introduction to the Securitization of Lease." In Studies in Leasing Law 

and tax Op.Cit., P.15. 
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نيك ااست حمر اا وفع ااو و  ينييهوس ملتقن ه ه اا وفع التونييم  ممن حمه  أ رىس فإ  إحموامل الوم   م
مليمث  . اجلومون مثا ب ق  موصو      ب ق س ه ه اخل م  التونييمي   قن التو ري ي هو   شق  صقو 

 . One Gredit Hour مل اللك التونييمن مثا تونييم تنيمي  حل  مسوقي  ماح

مه ه اا وفع  قن . ممن حمه  ثولث س فإ  ا ييو  ااومرمل م وفع حنو احمتوموؤ اآلل س أم حمقىن ال اا
م قن أ  يو  ين ه ه اا وفع ب ق  صقو س  ث  اا وفع . بيوهوس أ  ت حمري ا ييو  اله ت تج ه ه اا وفع

 . م مل موي     ال م (  موصوف  ب ق) اهتوس دي   ث  اللك حمقىن  اا 

فلقو  ايحموامل هن إ   صقو   ث  منيقي  أييو  معحمرمل ت ا إيرا اس أم صقو   ث   ث  منيقي  
 .   مو س أم م وفع موصوف  بول م 
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 المبحث األول 
 مفهومها، صورها، خصائصها، قيودها، انتهاؤها: صكوك اإلجارة

 المطلب األول 
 وخصائصهامفهوم صكوك اإلجارة، وصورها، 

 الفرع األول
 تعريف صكوك اإلجارة

حم  ا   ا  قيم  متسومي س  ث  منيقي  أييو  معحمرملس أم م وفعس أم   مو س : هنصقو  ايحموامل 
 . مهن قوئم  ينيا أحموس ي   ايحموامل  مو يرفته ال ريو  ايحمامي 

مهن . تت ر  ي هو صوا متو  مليتضن من ه ا التوريف أ  للقو  ايحموامل ما ييو  ااعحمرمل أابو  أ وا  
م وفوهوس أم تقو   مو أ  ايحموامل تقو   ييو  تستوىففق. مجيوهو تست   إىل  لوئص ي   ايحموامل   سهو

لنيوم س أم تقو  لنيخ م س فق لك صقو  ايحموامل  قن أ  تقو  شهو ا  منيقي  ا وفع ا ييو  ااست حمرملس 
أمو ال و  الثول  من صقو  ايحموامل ما ييو  ااعحمرمل .   ال م  أم شهو ا  منيقي  لنيوم س أم اخل م  ااوصوف 

    . ث  منيقي  ا ييو  ااعحمرمل   سهوس مال و  الرابع ال    قن  ظريو أ  يل ا هو صقو   ين ايحمواملفهو  

فهن إ  س صقو  منيقي  لولس ق  تقو  أا وس أم ي وااس أم آل س أم مل ووس أم طوئرملس أم فموي  من 
 نيهس ملق هو ختتنيف ين صقو  اانيقي  الوو ي    أ  الول اامنيو   معحمرمل فهن ت ا يوئ ا بو      لك

 .ايحموامل

يضو  إىل  لك أ  ه ه اللقو  ي ل  م هو أ  تقو  أ امل تو    لنيمواا  ااولي  اات رق  ل ى 
 . اا  رينس فواهم فيهو هو ي لر التموي  مإيرا ه

امسي س مبوىن أهنو ،م  احمم  -  ا ص –اللقو   قن أ  تقو   مي   ن ايشوامل إىل أ  ه ه
م قن أيضو أ  تقو  . ال خص ااولكس ميقتب احمم ااولك اجل ي  ينييهو  نيمو ت ري  منيق  ه ه اللقو 

صقو  لنيحوم س دي  ت ت   منيقيتهو بوحليوزمل ف طس مخبوص  أ  فمع ال  ه ايحمامن ق  أفىت جبواز إص اا 
 . (1)نيه   ال ر و  ااسومه السهم حلوم

                                                           
إ ا  و  السهم حلومنيه حموئناس مهو  ث  حل  مونيوم  من منيقي  شر  س   يور  ي   بيع السهم م  اا م  أييو   (1)

مو  ثنيه اللك من أييو   -     حل–أمواهلوس فإ  حمواز صك ايحموامل لنيحوم  يل ن من بومل أمىل؛   ه يونيم 
 .    ملس أم م وفع مورف  ب ق س أم   مو  موصوف  بولت لي 
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  571( 51/3)مق  ا تها فمع ال  ه ايحمامن ال م    بيو  موهي  التلقيك   ال راا اقم 
إص اا مثوئ  أم شهو ا  مولي  متسومي  ال يم   ث  حللوً : "ه إىل أ ه5341 ماته التوحمو  ي رمل لس   
قوئم  ( م  نييط من ا ييو  ماا وفع مال  و  مال يو أييو  أم م وفع أم ح و  أ)شوئو    منيقي  موحمو ا  

 ".فواً أم حميتم إ  وؤهو من حليني  ا  تتوملس متل ا مف  ي   شرين مت    أحقومه

 الفرع الثاني
 صور صكوك اإلجارة

 : أ وا  تت ر  ي هو صوا متو  ملس مفيمو ي يت بيو   لكأابو  للقو  ايحموامل 

 : صوا صقو  ا ييو  ااعحمرمل: أم 

 :  قن للقو  ا ييو  ااعحمرمل أ  تتخ  صواا ي ي اس   تلر ينيا أمههو

 : الصورة األولى
مهن ت ون ينيا محمو  ي وا ممنيو  ل خص ماح س حيم  صقو . مهن اللوامل اا سط  للقو  ايحموامل

. ع لنيمعحمر أحمرمل الو واس بلوامل  ماي  ث  منيقيته لنيو واس مهو معحمر لطر  آ ر هو ااست حمرس ال   ي ف
 . فوللك ه و هو حم   أييو  معحمرمل

 : الصورة الثانية
مهن مث  ا مىل مع ا تا  بسيط هو أ  مولك الول ااعحمرمل حيم  ي مل صقو  إحموامل دلص 
متسومي  شوئو  من الولس مي يوهو مت رق   شخوص متو  ينس فيقو     صك ممثا حلل  شوئو     مل من 

ال   محيل  مولك اللك ينيا حلته من ا حمرملس بول ق س ماايوو س . مثا% 51أم % 5منيقي  الولس 
ي ص ينييه ي   ايحمواملس مهو يستطيع بيع اللك   السو     م يس بولسور ال   يت  و  ينييهس زا  أم 

 .   ص ين الثمن ال    فوه ال وئع ي   حلوله ينيا اللك

 : الصورة الثالثة
أ  ،تو  حمه  من حمهو  ال طو  اخلوصس مث  شر   ط وي س أم حمه  حقومي س حنو مزاامل الو ؤس إىل 

فع يلس متر ب   احللوؤ ينييهو ين طري  إحموامل تنيك الولس ملتقن طوئرمل ل ر   طريا س أم م ىن م و
فينيج  الرا ب بوحللوؤ ينيا الول إىل محميط مو س ب ك إحمامن مثاس لي ي  الول مث يعحمرهو إىل . حملقم 

يم  الولس من حمه  حقومي   متل ا صقو  إحموامل  ا  قيم  امسي  متسومي س يسوم  فموي  ق. اآلمر بول راا
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مبو   لك يوم  ال  ك ايحمامن إىل بيع ه ه .  ولسج  الو وا س أم من ااولك ااعحمرس أم من ااست حمر
 . اللقو    السو  لنيمستثمرين ا فرا 

 : خدمات/ صور صكوك اإلجارة : ثانيا
 : للقو  إحموامل اخل مو  صواتو 

 : الصورة األولى
هن أ  تقو  اخل م  موصوف    ال م  حنو التونييم اجلومونس أم ال    اجلو س م ريمهوس دي  يقو  
الوصف ت لينييوس م  ي   فو  لنيخا س     يقو  تونييم طولب حمومونس تتوفر فيه شرمط موي   محي   له 

س أم   الونيون اله ،تو  إىل مسو   ااحمن مونيون بنم هس مم ته؛ ممص هس     يقو    الونيون ا حمتمويي  مثا
مأ  تقو  اخل م  ممو ،تم  التجنئ س  ولطولب ال   . مقت   ااووم  مااخت ا س محنو  لك من ا مصو 

حيتو  ل ااحمته اجلوموي  إىل موئ  حل  حمويي س فتح   مح مل اخل م  بوحلل  السويي س مثاس أم ،   مح مل 
 . موئ   ينيو ميال    اجلو  بولرا ب الواح  اسوف  

فت ون اجلومو س مهن اجله  اا  م  خل م  التونييم اجلومونس بإص اا صقو    م  موصوف    ال م  
 ث  تونييم طولب   اجلومو س ينيا أ  ت  ن ه ه اخل م  ااوصوف    ال م  بو  ي ر حم وا  مثاس م ث  

اخل م  ااوصوف س م وب  مو ي فوه اآل   محلوم  ه ا اللك احل    احللوؤ ينيا. اللك حل  حمويي  ماح مل
 . من مثن لنيلكس ال    ث  منيقيته لنيم  و 

مله أ  يعحمر   م  موصوف    ال م  مموثني  هل ه اخل م  ا ت ع آ ر بتحوي  اللك ال   ل يه إىل 
 . ااست حمر اجل ي س ب   مثن يت  و  ينييهس زا  أن   ص ين مثن شرائه له

 : الصورة الثانية
ميقو   ماهو  ما اات    . ون حمه س  ري م  ن اخل م س بإص اا صقو  إحموامل اخل م  ه هأ  ت 

مق   ّق هو  لك من إيطوا منايو   ا  تيوا بل ي   من م  من . الضومن لنيخ م  ااوصوف    ال م 
 و لت  مي ميقو  اات     وم. اخل م س     تتين حلوم  اللك ح  ا  تيوا بل ي مل حموموو    اا ط  

اخل م  حلوم  اللكس م و وو    لك لسنيط  اقوبي س ممو يتين له أ  يقو  يوماس يسيبن بت  نيه لنيخ م س 
 . مبيوه لنيلقو 

مي   احمتح و  اللك تتووق  . مب لك تقو  اجله  اال امل لنيلك معحمرمل خل م  موصوف    ال م 
لنيوفوا بولتنامهو ( أ  حومنين اللقو )نييه ااست حمرين م،وؤ ي -اجلومو  مثا–اجله  اال امل مع م  ن اخل م  
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مع م تج اخل م س  مو   ي يط    -  شر   ص وئع–م  ي يط أ  يقو  مل ا اللك شريقو . حنوهم
 . السنيم أم ا حمتل و  أ  يقو  ال وئع هو ال   ي تج أم يل ع اا يع ب  سه

 : منافع/ صور صكوك اإلجارة : ثالثا
مهن   ريهو من . م وفع منيقي  م وفع أييو  مست حمرمل مبوحمب ي و  إحموامل/ حموامل  ث  صقو  اي

صقو  ايحموامل ي ل  م هو جتميع اا  را س مم وهو ،ت تلر  اا رميو  ا حمتثمواي  الت موي  مهلو صوا 
 : أمههو مو ينين

 : الصورة األولى
م وفعس هن ي وامل ين /   إحموامل صقو ( أم من ينمع  نيقه مإحمواته)مهن أ  يل ا مولك الو وا مثا 

ي و  إحموامل موصوف  بول م س  نيك حوم  اللك مبوحم ه م وفع موصوف  ب ق  دي    ت فع فو  لني نا س 
ل  وا الو واس أم ( أ  ا حمرمل اا فوي  م  مو)مي ت ع بوئع اللك  ب يمته . تستوىف   مقت       ااست   

وب   لك بتسنييم الو وا حلوم  اللك   اايوو  ااضرممل  حمتي وا م وفوه مينيتنن م . أ  ا ت و  احمتثموا  آ ر
 . ميستطيع حوم  اللك بيوه لطر  آ رس فيقو  ب لك معحمرا او احمت حمر. اامنيو   له

فإ ا  و ت مح مل اا مل . م قن إص اا ه ه اللقو  ب يم امسي  ص ريملس أم   ريملس حسب احلوحم 
سقن ااوصو  حم   مثاس فإ ه  قن ص ما صقو     م هو حيم  قيم  امسي  اي واي  ااتووا  ينييهو لنيم

هن حمنا ماح  من موئ  حمنا من حمقىن ال اا ااوصوف  ا مل حم   ماح مل ممو يسه  بيع اللقو  ل م  
متسنيم ال اا ان  مع ي  ا من اللقو  يسوم  فمو  . الوفواا  الل ريملس ميسوي  ينيا اماحمهو مت امهلو

 . مسي  لوح مل اا مل اي واي  أ  موئ  صك   مثول وال يم  ا 

 : الصورة الثانية
ماله  قن تط ي هو ينيا بوض أاا ن . مهن صوامل ت ون ينيا فقرمل احلقر ااورمف    ف ه ا مقو 

س مينيا ا اا ن اامنيو   منيقو  وصو أيضوس حسب أقواؤ بوض (ا اا ن ا مريي )احلقوم  مال ني يو  
أ  حيتو  الوقف إىل يمواملس مليس ل ى ال وظر موؤ  –مصواته اله هتم و بول س   للقو  اا وفع  .(1)ال  هوا

ل لكس في يع حمناا من م  و  الوقفس أ  يعحمر ي وا الوقفس م وب    و  حيل  ينييهو لومواتهس ماولك اا  و  
 .(2)أ  يتلر  هبوس بيووس ه  س م ري  لك

                                                           
  .411-372س ص51س  ي  القويتي وحموي  ال  هاا (1)
  .377س 372  سهس ص (2)
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مياحظ   ه ا ال و  من اللقو س أ  ا حمرمل   تقو  مونيوم  ي   إص اا اللقو ؛    الو وا مل   
مب لك يتحم  أصحومل ه ه اللوامل من اللقو  خموطرمل ايحمواملس من حي  الت حمري لقوم  م مل . ينب بو 

 . اا  و  مم  اا ا حمرمل

 (: ليكبديل لإلجارة المنتهية بالتم: )صكوك دين اإلجارة: رابعا
ه و  صوامل  قن أ  يل ا فيهو اللك ين ي   إحمواملس ملق ه    ث  يي و معحمرملس م    م س ب  

ماللك   ه ه .  ي و  وش و ين ي   ايحمواملس مع  نيك ااست حمر لنيول ااعحمرملس مق ضه هلو ي   هنوي  ايحموامل
 .   ه  يناحلول  حيم  قيم  امسي     ي س م  يلن بيوه ب ري قيمته ا مسي  

إيرا  ال ين ال   هو مهو أ امل  وينيي  تلنين لتجميع اا  را س متوطن حومنيهو احل  بوحللوؤ ينيا 
  يسوي  ينيا قيون حمو  ثو وي ؛   ه  ث   ي وس مليس يي وس أم يماس أم م  و   إ  أ ه ين ايحمواملس   وشئ

 . مو هو ا مر   صقو  ايحموامل ما ييو  ااعحمرمل
 ابعالفرع الر 

 أهم خصائص صكوك اإلجارة 

تتمين صقو  ايحموامل بو   من اخللوئصس اله جتو  من اامقن هل ه اللقو  أ  تقو  أحموحمو مهمو 
مت ون ه ه اخللوئص ينيا ط يو  ي   ايحموامل ب قنيه ال رينس مط يو  .   السو  التموينيي  ايحمامي 

يمو ينين  هم ه ه م ور  ف. التقييف ال رين لنيلقو س بويت واهو  ث  منيقي  أييو س أم م وفعس أم   مو 
 : اخللوئص

 : خضوع صكوك اإلجارة لعوامل السوق: األولى
فإ ا اات وت ال يم  السوقي  هل ه ا ييو  ماا وفع ماخل مو  ترت ع قيم  اللقو س مهت ط قيمتهو إ ا 

 . اخن ضت ال يم  السوقي  لألييو  ماا وفع اله  ثنيهو

مه ولك . منيقي  تت ثر بووام  الور  مالطنيب   السو  مال يم  السوقي  او  ثنيه صقو  ايحموامل من
يوام  متو  مل ،   الطنيب ينيا صقو  ايحموامل من أمههو  طر ي ن ق امل ااست حمر ينيا  فع ا قسوط 
اي واي س مالرأمسولي  إ  محم  س إ وف  إىل خموطر ت ري حمور صقو  ايحموامل   السو س لت ري أحواؤ الور  

 مو أ  ه ولك خموطر حميوحمي  أيضو يتور  هلو حومنيو . ن أمههو يوائ  ال رص ال  يني مالطنيب ينييهوس اله م
مخموطر الت ري   أحمووا صر  . صقو  ايحموامل إ ا  و ت صو امل ين احلقوم س حمواا  و ت مط ي س أن أحم  ي 

 . الومني  ا حم  ي  بول س   لنيلقو  اللو امل بومني  أحم  ي 
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اخلوص  بوا وفع مبوخل مو  يتور و  اخوطرمل أ رىس تتوني  يضو  إىل أ  حومنين صقو  ايحموامل 
ب يم  اخل م  أم اا  و  ي   ا حمتح و س مت    التوقوو  حوؤ ه ه ال يم   من الووام  ااعثرمل   أحمووا 

مه ا ال و  من ااخوطر هو من   س ط يو  ااخوطرمل اا لوف    بيع السنيمس حي  يت   . ه ه اللقو 
ا حمور آين لسنيو  تسنيم   ااست   س م  يورفو س ي   الو  س مو حميقو  ينييه حمور ه ه السنيو  اات ويوو  يني

 .   السو  مقت تسنييمهو

م  شك أ  ااستثمرين حمي  نيو  ينيا شراا ه ه اللقو س إ ا  و ت توقووهتم حوؤ ااست    تتضمن 
حلو س محوي  هلم من التضخم ااتوقعس مهم اات ويو  حمووا ه ه اخل مو س مبولتو  فإهنم   م س   حمورهو ا

 . ي   شرائهو يتحمنيو  خموطرمل اخن و  أحموواهو   ااست   

 : مرونة صكوك اإلجارة: الثانية
تتمتع صقو  ايحموامل مبرم     ريملس حمواا من حي  اا رميو  اله  قن  وينيهو هبوس أن من حي  

وط  ااولي  ااتضم   فيهوس أن من حي  الت و    اخليواا  اجلهو  ااست ي مل من التموي س أن من حي  الوحم
ااتو  مل اله تتوح لطولب التموي س أن من حي  أ وا  ا ما  ماا رميو  اله  قن  وينيهوس أن من حي  

 . الت و    اللوا ماحلو   اله  قن صيو   صقو  ايحموامل

 : قابلة للتداول من الوجهة الشرعية: الثالثة
صقو  ايحموامل قوبني  لنيت امؤ من الوحمه  ال ريي س   حل أ  حم  ا  ال ينس ممثنيهو    لك ا ماا  

 .  التجواي س  ري قوبني  لنيت امؤ؛  هنو  ث   يو وس مال ريو    تمِ رُّ بيع ال يو  أم ت امهلو ب ري قيمتهو ا مسي 

 المطلب الثاني 
 اؤهاالقيود الواردة على صكوك اإلجارة، وانته

 الفرع األول
 القيود الشرعية والتطبيقية على صكوك اإلجارة

مبو أ  صقو  ايحموامل  ث  منيقي  أصوؤ ثوبت س أم م وفعس أم   مو س فإ  ال يو  اله ت ر هو ال ريو  
ال راا ينيا إص ااهوس مالتلر  هبو قنييني ؛    ا ص  أ  ال وس مسنيطو  ينيا أمواهلمس يتلرفو  فيهو دري  

 من ح م  ال ريو س ملقن  لك   يوين أ  احل م  اله تضوهو ال ريو   ولي  من أي  ت يي ا     توم س
 . مو و  صقو  ايحموامل
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ممن حمه  أ رىس ي   ن ماحظ  بوض ااسوئ  ايحمرائي  اله ق  توي  طري  صقو  ايحموامل ي   
 . التط ي س مإ و  احلنيوؤ هلو

 : القيود الشرعية: أوال

 : عدم إمكان إصدار صكوك أعيان مؤجرة لتمويل رأس المال العامل -1
ا مر ال    و  من  ري . إ  ط يو  ي   ايحموامل ت تضن محمو  يلس تستخنيص م وفوهو مع ب وا الول

اامقن إص اا صقو  أييو  معحمرمل لتموي  ااوا  اله تستهنيك   الل وي س أم النااي  مثاس أم لتموي  
 . ت و س مااوا  ا ملي س مال  ماا حموا ماار 

 :وجود فترة حظر للتداول على بعض صور صكوك األعيان المؤجرة -2
ياحظ أ  بوض صوا صقو  ا ييو  ااعحمرمل يتضمن تو يا لنيمست حمرس أم مولك ا ا س أم  وظر 

فلك ايحموامل  .الوقفس أم أ  محميط مو س ب راا آل  أم بت يي  ال  واس ال   هو مو و  ايحموامل   ال م 
مث يل ن .   ه ه ا حواؤ يتضمن م ول س أم س يقو  فيهو مو  فع من موؤ مث و لنيلكس ل ى الو ي  أمو  

مبولتو س ف ن مجيع . ممثا انيقي  يل معحمرمل بو  ق ض اآلل  اا ياملس أم إقوم  ال  وا متسنيمه من ق   ااست حمر
 ه    وز بيع اللك ب ري قيمته ق   ق ض اآلل س أم تسنيم اللوا اله يتضمن إص اا اللك فيهو م ول س فإ

 . موا  ال  وا أم ال  وا من ق   الو ي 

أ  أ  بيع صقو  ا ييو  ااعحمرمل يل ن من ق ي  بيع ال ينس طواو أ  مو  فع لنيو ي  مو زالت أ ثريته 
مبولتو  ت ط   ينييه .   اا ىني  هس    ا   ص  مقهس أم  يو و ينيا من يتووق  موهم ل راا اآلل س أم إقوم

أمو ي  مو تل ن أ ثري  قيم  اللك آ  س مم و س ملو ب ن حمنا م هو    ا م ي وس فيمقنس . أحقون بيع ال ين
 . ي  ئ  بيع اللك بثمن خيتنيف ين مثن شرائه

 : المؤجر، وضمان المستأجر إذا أجر ثانية/ ضمان المالك -3
لس أم اا  و س أم اخل م س اله  تثنيهو اللك إىل مولك ي تضن ت امؤ اللقو  ا ت وؤ منيقي  الو

 . مبولتو س ا ت وؤ ا لتنامو  اايت   ينيا صوحب الولس أم اا  و س أم اخل م س إىل ه ا ااولك اجل ي . حم ي 

ف ن اللقو  اله  ث  أييو و معحمرملس يل ن ااولك اجل ي  لنيلك هو ال   يضمن  قل ااست حمر 
 . مي وقس  لك ينيا شق   ني    ري مورمف  مس  و ختلم من إيرا  اللك. و  بولولمن ا  ت 

مهن  فع –أمو   اللقو  اله  ث  م  و س أم   م س فإ  حوم  اللك يقو  ق  أ ى مجيع التناموته 
اا ي   أمو بوئع اا  و س أم اخل م س فهو ال   ييتب ينييه أ اا اخل م س أم  قل. ي   شرائه لنيلك-ا حمرمل
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مي   إص اا ا مؤ هل ه اللقو س فإ  ه ا الضمو  ي  مه مل ا اللكس مهو إمو م  ن اخل م  . من اا  و 
 .   سهس أم مت    ي    لك

مي  مو يتم بيع صك اخل م س أم اا  و  من ق   ااست حمر إىل شخص ثول س فإ  ا ص  أ  ااست حمر 
م  . لنيم ي  اجل ي س أم  قي ه من أ   اا  و  ااو و  ينييهو هو ال   يضمن أ اا اخل م ( ال وئع)ا مؤ 

ه ا قي  منيحوظ ينيا ت امؤ اللقو ؛   ه ي تضن ابط مجيع من  نيقوا اللك بسنيسني   مو س ماح هم 
 . لني   بو هس ممو يورق  بيع اللقو  م  وا حمو  ثو وي  هلو

 : م  ايت و  و أ  ه ه ال  ه   قن ايحموب  ي هو بطري تل

أ  يتضمن ي   بيع اللك شرطو يقت ن فيه    م ي توؤ لنيلك بضمو  مل ا اللكس  :األولى
 . مخينين حم ي     بوئع بو  اال ا من ه ا الضمو 

مي يم  لك أ  ت ر  السنيط  الرقوبي  احلقومي س اله تراقب إص اا صقو  ايحموامل ينيا  :الثانية
 .(1)لتناموهتو التووق ي مل ا  اللقو  ت  مي  مو و   وفي  لنيوفوا بو

 : الصعوبات التطبيقية: ثانيا
 : التسجيل لدى إدارة حكومية -1

ف ن . إ  أهم ال يو  التط ي ي  هن تنيك اله ت    ين شرمط التسجي  اله ت ر هو  ثري من ال وا ل
ا اا ن مالو واا س ت يط ال وا لس يو ملس التسجي    إ اامل متخلل  لنيسج  الو وا س متوت  الو   ال   

انيقي  السيواا س مالطوئرا س  مو أ  موظم ال مؤ ت ر  تسجيا مموثا . مل يسج    تنيك ال ائرمل بوطا
 . م  ه ه ا حواؤ فإ  ه ا التسجي  يورق  يمنيي  ت امؤ اللقو س محي  م هو إىل ق ا   ري. مال وا ر

تسجي  الو واس أم  -ملو بتو ي    ا  ظم  السوئ مل– ري أ ه  قن جتومز ه ه الو    إ ا أمقن 
   ا  الواق س دي  يقتب أ  مولقن ه ه الول هم السيواملس أم ال و رملس أم الطوئرملس  من صي   اللقو 

م قن . محني  اللقو س  ا  أاقون    مل م ا  ص و  أ رى     س ب ض ال ظر ين ين أمسوا أصحوهبو
  ه ه احلول  ا ت وؤ منيقي  اللقو  بوحليوزملس إ ا  و  حلومنيهوس أم بول ي    حمج  خملص ل لك إ ا  و ت 

 . امسي 

                                                           
فيمقن لنيسنيط  الرقوبي س مثاس طنيب م ع إشوامل اهن ينيا بوض ي واا  مل ا صقو  اا وفع ماخل مو س مبو يق ن  (1)

  .لنيوفوا بو لتنامو  ال وش   ين    إص اا
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   ثريا من ا ييو  اله  قن  وينيهو بلقو  ا ييو  ااعحمرملس   ،تو  إىل مث  ممن حمه  أ رىس فإ
 . اخل...ه ه السجا س م لك  و حمهنملس ماآل  س ما ثوث ماا رمشو  

ممو ي تضن أ  تو ع لوح  ينيا اآلل  مثا .  ليا ينيا اانيقي  -  ه ا احلول –متوت  ال وا ل احليوزمل 
هو توو  حلمني  صقو  ا ييو  ااعحمرمل إص اا مولس مليس لنيجه  احلوئنمل هلو ينيا حم ي  ت ري إىل أ  منيقيت

 . ا حمت جوا

 : تنظيم إصدار وتداول صكوك اإلجارة -2
ت ظم ال وا ل التجواي  أم قوا ل ال ر و س يو ملس يمنيي  إص اا  ا حمهمس مأ وايهوس مشرمط ت امهلوس 

 مو ت ظم ال وا ل أيضو يمنيي  إص اا صقو  ال رم  . مهلوم  لك إص اا صقو  ال ر س مأ وايهو مت ا
احلقومي س من ق   ا حمهنمل احلقومي  ااختل س مال ني يو س مااعحمسو  احلقومي   ا  ا حمت اؤ ين ااينا ي  

 . اخل... الووم  

 : ق وؤ صقو  ايحموامل مالويو  ااعحمرمل   ا حموا  ااولي  اا ظم  -4

تضع ا حموا  ااولي  اا ظم  شرمطو ي ي مل لني ر و  اله يسمن  حمهمهو مصقو هو بولت امؤ  ا   
من ه ه ال رمط مو يتوني  دجم ال ر  س ماديتهوس متوفر ي   أ ىن من ااسومهل فيهوس ممااهتوس . السو 

إحمرائي  تتوني  ب ق  م  واهتوس مإجنوزهو  اؤ الس وا  السوب   لطنيب التسجي س مم هو مو هو شرمط 
مليس   ط يو  . الطنيبس ممرف وتهس متوفر مواف   السنيطو  الرقوبي   ا  ا  تلوصس محم ا  احمون موي  

صقو  ايحموامل ما ييو  ااعحمرملس حمواا من ال وحي  ال  هي س أن من ال وحي  الومنيي س مو   ع أ  تتوفر فيهو 
 .   ال مؤ ايحمامي  أم الوواي  شرمط التسجي    بوض ا حموا  اا ظم  احملنيي 

 الفرع الثاني
 انتهاء الصكوك واألعيان

ت تهن صقو  ا ييو  ااعحمرمل بنماؤ مو ويهوس م لك بو تهوا م  و  اآلل س بو  ضوا  وم   يمرهو 
ا قتلو  س  مو   احلول  الثولث  من حو   صقو  ا ييو  ااعحمرمل مبو تهوا اللكس تنمؤ الواق  بل 

 . ست حمر مااعحمراا

مبولتو س فإ  ال يم  السوقي  لنيلك اآلي  إىل ا  تهوا هن قيم  . مبو تهوا اللك تل ن قيمته   ي 
حمناا من اأس ااوؤ يسي ه صوحب اللك إ وف  (  وبو )مت وقل س حي  ي م  م  اا    قسيم   ماي  

 . لنيووئ  الس و  ينيا اصي  اأس ااوؤ   أمؤ     مامل  وحم   لنيلك
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 : إطفاء الصكوك واألعيان
تتضمن بوض صوا صقو  ا ييو  ااعحمرمل يمنيي  إط وا تني وئي  مت   ينييهو     رمل إص اا اللقو س 
دي  تعمؤ منيقي  الول ااعحمرمل إىل ااست حمرس متل ن قيم  اللك ي  ئ  ص راس م لك  مو لو ا ت نيت اانيقي  

ويو  ال يع هبوس إ ا ا ت نيت اانيقي  أم تل ن قيم  اللك موو ل  لني يم  اات  ي  اا. لنيمست حمر ينيا أحموس اهل  
 . بيوو

ممث  حول  ال يع ه هس احلول  اله ت ت   فيهو منيقي  الول مفوا لو   احمتل و  منيننس بثمن    ص اا 
 . آل ر مس  وس ي فع ي   احمتح و  أحم  ا حمتل و س أ  ي   هنوي  ايحموامل

ايهس ااورمف    ال ريو  ايحمامي س أحموحمو فيمقن احمتخ ان ي   ايحموامل بتوري هس مشرمطهس مأ و  وبعد،
 . ممو يوت  أصا ائيسيو من أصوؤ إقوم  حمو  إحمامي  مولي . يص اا أ ما  مولي  قوبني  لنيت امؤ

مأ  شرمط ي و  . مصقو  ايحموامل  قن أ  تل ا لتقو  ممثني   ييو  مومرملس مرت ط  بو و  إحموامل
 رس ممو يتين ال رص  لوحمو  حو   خمتني   لق  من صوا صقو  ايحموامل ه ه  قن أ  ختتنيفس من إص اا آل

 . ا ييو  ااعحمرمل

.  مو أ  صقو  ايحموامل  قن أ  تل ا لتمث    مو  موصوف    ال م س تستح    زمن مست   
 . موصوف    ال م  أيضو مموني   ينيا زمن مست     مو  قن أ   ث  م وفع أييو 

ما ييو  ااعحمرملس من حي  ت امهلو   السو  بسور ،  ه يوام    مو أ   لوئص صقو  ايحموامل
م  لك  لوئلهوس من حي  اارم     . الور  مالطنيبس ممن حي  يوام  ا مو س مالووئ س مالسيول 
 مو أ  ااووقو  التط ي ي  ي  وؤ صقو  . ايص ااس مالت امؤس مالت و س متني ي  احلوحمو  التموينيي  ااتو  مل

ما ييو  ااعحمرمل   الت امؤس   ا حموا  ال وئم    ال ني ا  ايحمامي  لألماا  ااولي س ليست ينيا  ايحموامل
 مو أ ه   توحم  مووقو  شريي  ،وؤ  م  محمو  صقو  إحمواملس أم  م  قيون .  احم  جتونيهو صو   التجومز

 . بوض ال  و  ايحمامي س بطرح صقو  إحمواملس مبيوهو لنيم  رين

ه اخللوئص جتو  من صقو  ايحموامل ما ييو  ااعحمرمل أ ما  مولي  مت وق  اانايوس مخبوص  إ  مجيع ه 
ينيا أحموس ياق  م وشرمل بل مستوم  الول ااومرملس محومنين -  موظم ا حيو –أهنو  قن أ  تل ا 

 مو هو ي  ا  ،ت ظنيهو حومنيو اللقو س  ( أم مو وي )اللقو س  م  احلوحم  إىل محمو  شخلي  قو و ي  
 . ال      ا حمهمس ماأس موؤ ااضواب س مالوح ا  ا حمتثمواي    خمتنيف أ وا  ص و ي  ا حمتثموا
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ت  ه حم  ا  ال ر س من حي  الواق  اا وشرمل بل صوحب اللك  -  ه ا–فلقو  ايحموامل 
و   س مو ي فوه مه ا ممو ي ني  القني   اي ااي  لنيلك دي  يلن إيرا  حوم  اللك ه. مااتموؤ دلينيته

 . ااتموؤ  م  أ  ي تطع م ه حل  ي اامل متقوليف ال خلي  ااو وي  الوحمطي 

ممو –    لك يعه  صقو  ايحموامل لتقو  أ امل  وينيي  إحمامي  ت ع   مو ع متوحمط بل ا حمهم 
م  من حمه  أ رىس م لك  -ممو تتضم ه من مرم   م مو –من حمه س محم  ا  ال ر  -تتضم ه من خموطرمل

 . أ  ت ع   مه مل الربو ال   حرمه امل الو و 

ممن حمه  أ رىس فإ  ايتمو  صقو  ايحموامل ما ييو  ااعحمرمل    امل لتموي   ثري من اا رميو  
 لك أ  الربط اا وشر بل . احلقومي س حمواا  و ت إمنوئي س أن يو ي س يضيف ي لرا آ ر ي   ن أ  ي وا إليه

يطوا فرص  أ رى جلمهوا ال وس لنيتلويت ينيا إ  رين ا فرا س يوت  مبثوب  اا رم  احلقومنس مبل اا
فإ ا جنحت احلقوم    احمت امل أصحومل اا  را  لتموي  م رميهوس فإ   لك يوت  . اا رم  احلقومن

ينيا مواف   م هم ينيا اا رم س مإ ا مل ي    ال وس ينيا ا حمتثموا   اا رم  اا يح  وينيهس فإ   لك ي ؤ 
ه ا قتلو ي س أم بو ن ق امل اا رم  ينيا اا وفس  مع ال  ائ  ا  رى ااتوح   حمتوموؤ اي ن ق ويتهم جب م 

 . اا  را 
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  يالمبحث الثان
 تأجيل األجرة وتداول الصكوك في إجارة الموصوف في الذمة

 المطلب األول 
 تأجيل األجرة في إجارة الموصوف في الذمة

 ري أ  .  (1)ي   ينيا م  و  م لو مل مونيوم  قوبني  لني  ؤ مايبوح  بوو  مونيون :يوىن بويحموامل
فيمو "  راا"بولو   ينيا م وفع اآل منس ممو ي    ا  ت وؤس ماصطنيحوا ينيا " إحموامل"ااولقي  ا تلوا ملطنين 

  ااوىنس  ممع  لك فويحموامل مالقراا شنا ماح . (2)ير  ينيا م وفع ا اا ن مال ما مالس ن ماحليوا و 
 .  (3)مالت رق  بي همو فر  اصطاح  مو قوؤ ال حموقن

هن اله يقو     اا  و  فيهو  ري مول ب  موصو  متوني   لك : ااوصوف  بول م  بويحموامل مو يوىن 
ب م  من التنن به حمواا  و  شخلو ط يويو أم شخلو ايت وايو س  وحمت جوا حميوامل ب مصو  مونيوم  ل  نيه إىل 

 .مول أم م مل موي  مقو  

إحموامل : قسم ال  هوا ايحموامل بويت وا    توني  احل    اا  و  ااو و  ينييهو إىل قسمل: مينيا  لك
 . ماا مل ينيا الولس مأ رى ماا مل ينيا ال م  

فيقو  احل    اا  و  ااو و  ينييهو متوني و بول موي  س  مو لو احمت حمر شخلو موي و  :أما األولى
مه ا   ي يط للحته ق ض ا حمرمل   فنيس الو  ؛    إحموامل الول   يوهوس مبيع . هس محنو  لكلنيوم  ل ي

 .الول يلن بثمن معحم س فق ا ايحموامل

ميقو  احل    اا  و  ااو و  ينييهو متوني و ب م  ااعحمر : فهن ايحموامل الواا مل ينيا ال م  :وأما الثانية
ممن أهم . ط وي  دثه ينيا أماا  موصوف  ممو ي   موصوف  محنو  لك   بول موي  س  مو لو احمت حمره ينيا

  ت  سخ بتنيف الول ااعحمرملس م  يث ت فيهو  يوا الويب؛    ينيا ااعحمر إب اؤ الول التول   أهنو : أحقومهو
 . أم ااوي  

مايحموامل شريت ينيا  ا  ال يوس ي   مجهوا ال  هوا؛  هنو بيع اا وفع ااو مم  مقت التووق س ه اس 
مإمنو حموز  لتووم  ال وسس مالتووم   لي  احلوحم س م لك    ت امؤ ال وس أمرًا دي  يل  إىل ح  ا يتيو  

                                                           
  .314ص 3 اا القتومل ايحمامنس  . الطولبس طأحمىن ااطولب شرح ام  : ز ريو ا  لوا  (1)
 .511ص 3 : ن5111/ هد5351 اا ال قرس . ال وا ه ال ماين ينيا احمول  ابن أيب زي  ال ريماينس ط: ال  رام  (2)
 .25ص 3 اا إحيوا القتب الوربي س  . حوشي  ال حموقن ينيا ال رح الق ريس ط (3)
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م؛ ممن مث   و  لنيور   ما بواز مع ق وؤ الط و  السنييم  له ي ؤ ينيا احتيوحمهم إليهس مأ  م  وته م لو مل هل
س مهو من طر  (1)" مإمنو حموز  بولتووا  الوون:  "  ي   ايحموامل؛   ه حم ب م رمييتهس قوؤ ابن يوب ين

الونيم بوا  و  ي   ي ن ال ص ينييهو بول رطس مالور    لك حيم َّ  به م مل ايحموامل ي   إطاقهوس ممن ه و قوؤ 
 . (2)" نيا مو يور  ال وسايحمواا  حموئنمل ي: " ال وفون

ميرحمع إىل يو مل ال وس مأيرافهم   توابع ايحموامل حمواا فيمو يتوني  بوم  الووم  أم  ريه مو مل ي ص 
 . ينيا شنا من  لك   ي   ايحموامل

 .(3)"م ب ينيا معحمٍر مع ايطا     مو حمر  به يو مل أم ير : "ممن مث قوؤ ال هويت

س ولتسمي  أم بولرؤي  مإ  ف ولور مونيوم س مالونيم هبو ق  يقو  بأ  تقو    ي   ايحموامل  ب  ا حمرمل م 
لو اشت   شخص آل ر شي وًس ممل يت وم  ينيا ا حمرملس ي ظر لنيووم  إ   و  ي ت   : " ممن مث قوؤ ينين حي ا

ال وي مل أ   م . (4)" مإ  فاس بو حمرمل يو ملس    صوحب الوم  ينيا  فع أحمرمل ااث  له يمًا بولور  مالوو مل
  .  ايحمواا  حمواا  و     اس أم يي وس أم م  و     مو صن أ  يقو  مث و   ال يع صن أ  يقو  أحمرمل

وبعد، فقد اختلف الفقهاء في حكم تأجيل األجرة في إجارة الموصوف في الذمة، وذلك على 
 : مذاهب أربعة

ل م ؛   ه مىت ت  را مجيوو احمتنينن ي ن حمواز ت حمي  ا حمرمل   إحموامل ااوصو    ا :األولالمذهب 
 لك تومري ال متلس م و  من بومل بيع ال ين بول ين مهو مم و س فا  وز إ  بتوجي  أح  الطرفل أم 

ب وا ينيا - مو لو تسنيم ااست حمر السيوامل ااوصوف    ال م   –توجينيهمو مجيووس  أم ال رم    احمتي وا اا  و 

                                                           
 .   551 من احموئ  ابن يوب ينس مرحمع حموب س ص   ر الور س (1)
 .324ص 5نس  5115/ هد5353أحقون ال رآ س  اا القتب الونيمي س ب م  ط و س  (2)
. 325ص 3س  .ن5114/ هد5353يومل القتبس الط و  ا مىلس . س ط( قوئ  أم  ال ها) شرح م تها اياا ا   (3)

 اا القتب الونيمي س بريم س . س ط(حوشي  ابن يوب ين)ا  احملتوا ينيا ال ا ااختوا   شرح ت وير ا بلوا : ااحمع
مفتومى الرمنينس . 33ص 7س   اا صو ا. طشرح اخلرشن ينيا خمتلر  نيي س . 13ص 2 نس 5113/ هد5353

 .55س 51ص 4ااقت   ايحمامي س ب م  ط و س ب م  توايخس  
: " مقوؤ احلمو . 15ص 5س  ن5115/ هد5355 اا اجلي س الط و  ا مىلس . طح فني  ا حقونس  اا احلقون شر   (4)

َ َفَع  امه إىل حوئك م مل مونيوم  ليتونيم ممل ي يط ينيا أ   أحمر ف و  تونيمه طنيب ا حمتو  من ااوىل مااوىل م ه 
مإ   و  س ي ظر إىل ير  ال ني     لك الوم  فإ   و  الور  ي ه  لألحمتو  حيقم ب حمر مث  تونييم  لك الوم 

 اا القتب .  من ييو  ال لوئر شرح ا ش وه مال ظوئر  بن جنيمس ط" ن ينيا ا حمتو  ي ه  لنيموىل ف  حمر مث  ال ا
 .43ص 3س  ن5111/ هد5311الونيمي س الط و  ا مىلس 
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فوات ع ااو ع من أما رهو؛   ه او شر     احمتي وئهو فق  ه احمتوىف مجيع اا  و س  أ  ق ض أمائ  اا  و     ض
 .   (1)الت  ريس مه ا مو  هب إليه ااولقي  

ت  ري ا حمرمل  ايت ماممل ي رقوا بل ي  هو بني ظ ايحموامل أم السنيم؛    الو مل   الو و  بواووينس م 
 . اليومل أم الثاث    حقم توجينيهو؛    مو قوامل ال نا يوطا حقمه

ي ن حمواز ت حمي  ق ض ا حمرمل مبجنيس الو     إحموامل ااوصو    ال م  قيوحمو ينيا  :المذهب الثاني
ايحموامل؛ فإ  ت رقو ق   ال  ض بطنيت : مينييه. ق ض ااسنيم إليه اأس موؤ السنيم   اجملنيسي ن حمواز ت حمي  

   إحموامل ال م  حمنيم   اا وفعس فقو ت  ولسنيم   ا ييو س حمواا ي    بني ظ ايحموامل أم السنيم فا ي أ 
مه ا مو  هب إليه ال وفوي    .  م هو م  تعحم  م  حيوؤ هبو م  ينييهو؛ ل ا تقو  من بومل بيع  ين ب ين

 . (2)ا صن

  ايحموامل مصي   ي   السنيم؛    الو مل   الو و  هو الت رق  بل صي   ي : لقن م وب  ا صن
فإ   و  الو   بني ظ السنيم محمب ق ض الوو    اجملنيس؛   ه : بو ل وظ ماا وين   بول لو  مااووينس مينييه

 .  (3)مإ   و  بني ظ ايحموامل مل  ب؛   ه إحموامل. حمنيم

ما مؤ أظهر    : "الوحمه ا مؤس ف وؤ بي  أ  ال رياز  احمن ايت وا ال لو   م  اا وينس مينييه احمن
احلقم يت ع ااوىن   ايحمم ممو وه موىن السنيم فقو  حقمه  حقمه م  تست ر ا حمرمل   ه ه ايحموامل إ  

 .(4)"بوحمتي وا اا  و     ااو و  ينييه   ال م  فا يست ر ب له من  ري احمتي وا  واسنيم فيه

م  " حمنيم"إ ا مل تو   بني ظ    إحموامل ااوصو    ال م  حمواز ت حمي  ا حمرمل :المذهب الثالث
  حمنيمتك ه ا " السنيم مالسنيف"أمو إ ا حمر  بني ظ . ؛  هنو   تقو  حمنيموس فا ينينن فيهو شرطه"حمنيف"

ال ي وا لتحمنيين إىل مقو    اس فإ ه ي يط للحتهو ي  ئ  تسنييم ا حمرمل   فنيس الو  ؛  هنو ب لك تقو  

                                                           
مواهب اجلنيي  : احلطومل. 451ص 2 اا القتب الونيمي س بريم س  . ماي نيي  شرح خمتلر  نيي س ط التو : ااوا  (1)

شرح خمتلر  نيي س : اخلرشن. 411ص 1نس  5113/ هد5353س الط و  الثولث س  اا ال قر. شرح خمتلر  نيي س ط
 .4ص 7 اا ال قرس بريم س  . ط

 اا إحيوا الياث . ،   احملتو  ب رح اا هو س مهبوم ه حوشي  ي   احلمي  ال رماينس ط: اهليتمن حجرابن : ااحمع (2)
 . 532س 531ص 2الورملس  

 .  311ص 3ااطولب شرح ام  الطولبس مرحمع حموب س  أحمىن : ز ريو ا  لوا : ااحمع (3)
 . 313ص 3ااه مل   ف   ايمون ال وفونس  اا القتب الونيمي س   (4)
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. فعس ملو مل ت  ض ا حمرمل ق   الت ر  من فنيس الو   آلؤ إىل بيع  ين ب ينس مهو م هن ي هحمنيمو   اا و
   .(1)مه ا مو  هب إليه احل وبني 

نَْيك نينن م  ت   ملا حمر حمواز ت حمي  ا حمرمل   إحموامل ااوصو    ال م ؛     :المذهب الربع  م
مه ا مو .   ايحموامل اا جنمل أم ا حمتي وا لنيم  و  وأم شرطه وبه س ب  بتوجينيه وس فا  ب تسنييمهبولو  

 .  هب إليه احل  ي 

أ     نيك به  مو ي    الق ن؛    الو   مقع ينيا ( ا حمر   ينينن بولو   : )قوؤ ابن يوب ين 
  قن احمتي وؤهو حو    محي   س اا  و  مهن ، ث شي و ف ي وس مش   ال  ؤ أ  يقو  م وبا لنيم  ؤ 

  ه صوا منيتنمو له ب  سه حي    مأبط  ااسومامل اله ؛ هلو حو س إ  إ ا شرطه ملو حقموس ب   يجنيهنينن ب ي
 .(2)"اقتضوهو الو   فلن

 : يأتي ما يتبين مما سبق
إىل ثاث  م اهب ال  هوا السوب     ت حمي  ا حمرمل   إحموامل ااوصو    ال م   قن أ  تر  : أم 

اجلواز : الثول . اجلواز مطني و مه ا م هب احل  ي : الثوين.   مه ا م هب ال وفوي . اا ع مطني و: ا مؤ: أقواؤ
. مه ا مو  هب إليه احل وبني  ممحمه ي   ال وفوي . إ  ي   بني ظ ايحموامل ماا ع إ  ي   بني ظ السنيم مالسنيف

 .   هب إليه ااولقي مه ا مو. أم اجلواز إ  شر    احمتي وا اا  و 

  تقييف ط يو  ايحموامل ااوصوف     ت ويناخلا  بل م اهب ال  هوا إمنو هو  وشنا ين ال: ثو يو
 . فمن ايت هو حمنيمو   اا وفع اشيط توجي  ا حمرمل   فنيس الو    واولقي  مال وفوي : ال م 

ي   ايحموامل  و ت ينيا شرط ايحمواملس ملو أمو احل وبني  فحقموا ينييهو مب تضا اللي  س فنيو احمتخ ن ص
 . مأمو احل  ي  ف  هوا إحموامل ااوصو    ال م  بإحموامل ا ييو . احمتخ ن صي   السنيم أم السنيف  و  حمني و

 : الراجح
جبواز إحموامل ااوصو    ال م  :  تجه إىل ال وؤأ لتهو  ورا  اا اهب السوب   مالوقو  ينيابو  احمت

من  ري اشياط تسنييم ا حمرمل   فنيس الو   إ ا حمر  بني ظ ايحمواملس ممل تو   بني ظ السنيم أم السنيفس 
م لك أ  ا مب هب احل وبني  ممحمه ي   ال وفوي ؛   ه أاف  بول وس او فيه من التيسري مالتسهي  ينييهم   

                                                           
.  253س 254ص 4نس  5113/ هد5351مطولب أم  ال ها   شرح  وي  اا تهاس الط و  الثو ي س : الرحي وين (1)

 .123ص 4نس  5114/هد5314. القتبس بريم يومل .   و  ال  و  ين منت ايق و س ط: ال هويت
 .55ص 2 حموب س  مرحمع سا  احملتوا ينيا ال ا ااختوا (2)
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ووماهتم التجواي س م هنو يو    ي   مووم    ض  فنيم  ب تسنييمهو   فنيس الو    م و  هتم ااولي  مم
 .  ويحموامل الواا مل ينيا ا ييو 

 نيه محو س مأ    به هي   . ي   الستوا أبو   ملس م .  : مه ا مو احمحه  ثري من ااووصرين م هم
م  ي يط فيهو توجي  : "س م له4/1ال  رمل اقم  احملوحم   مااراحمو  لنيمعحمسو  ااولي  ايحمامي  بول حرين  

مل تقن بني ظ السنيم أم السنيفس مإ ا حمنيم ااعحمر  ري مو   مص ه فنينيمست حمر افضه مطنيب مو  ا حمرمل مو
  .(1)"تح   فيه ااواص و ت

 المطلب الثاني 
 تداول الصكوك في إجارة الموصوف في الذمة

إ  أهم اا و ئ اله ي ون ينييهو التموي  ايحمامنس جبميع أشقوله مي و هس هو اات وطه بولواقع احل ي نس 
أ  الواق  ااولي  : فوا  أ ا مؤ ما حموحمن ما هم هو. مي ن ق وله    لوؤ ا صوؤ ااولي  ين ا صوؤ احل ي ي 

أ  و   : مث إ  أهم م تضيو  ه ا اا  أ هو.   م  ث  شي و ح ي يوس من أص  ثوبتس أم حمنيو  أم م  و س أم 
فولواق  ااولي     ظر ال ريو  ليست أصا موليو مإمنو هن تو ري ين .   ظر إىل الواق  ااولي  مست ني  يمو  ثنيه

 . أص  ح ي ن

 ص  ليست حموى تو ري أم توثي  أم  ثي  -جبميع أ وايهو مأشقوهلو –مبو وامل أ رى فإ  الواق  ااولي  
م لك ينيا  ا  ا يت وا ا حموحمن لألماا  ااولي    ال ظم ال ربي س م  أحموا  ااوؤ اله   ت ون . ح ي ن

فولواق  ااولي  ه و   قن أ  ت  ل  ين أ  ماقع ح ي نس فتقو  محميني  . ينيا  ظون ال ريو  ايحمامي 
إيرا      فا فر  ي  هم بل أ  تقو  الواق  لنيمضواب  احملض ؛  هنو    ث  أ ثر من مي  مب نيغ مول أم 

أم أ  تقو  حمهمو يَِو م بإيرا  أم ماق  جتواي   Virtualمأص  ممهن  Derivativeااولي   ا  قيم  م ت   
 .  تَِو م مب نيغ مول

 فإ ا  و  ا ص  ااو  هو ف ط تو ريا أم  ثيا لألص  احل ي نس فإ  ال واي  ما حقون ال ريي  اله
موىن  لك أ  . ت ط   ينيا ا صوؤ احل ي   هن   سهو اله ي   ن أ  تط   ينيا ا صوؤ ااولي  اامثني  هلو

م  لك الواق  ااولي  اله . الواق  ااولي  اله  ث   ي و تووم  ينيا أهنو  ينس مت ط   ينييهو مجيع أحقون ال يو 
ممث   لك الواق  ااولي  اله  ث  حمناا . ني   بولو واا  ث  منيقي  ي واس ت ط   ينييهو أحقون ااووما  ااتو

من منيقي  شر   مسومه  ت ط   ينييهو أيضو ا حقون اله ت ط   ينيا منيقي  فموي  من ا صوؤ الثوبت س 
 . ماات امل س مااو ي س مااو وي س م  وصو م هو ال يو  ما لتنامو  اله ينيا ال ر  

                                                           
 .554س ص(ن3151/ هد5345ااوويري ال ريي   (1)
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ي  اله ت ط   ينيا ت امؤ ا صوؤ ااولي  هن أحقون ي و  ال يع مل لك فإ  أهم ا حقون ال ري
س محم  ا   Treasury Bondفو ما  ااولي  اله  ث   يو و مث  حم  ا  اخلني   . ماللر  محوال  ال ين

 Promissoryس محم  ا  ال فع  Bills of Exchangeس مالقم يو    Corporate Bondال ر و  
notes ن حوال  ال ينس حمواا أ و ت ال يو     ي  أ  م ولغ من ال  و س أن  و ت يي ي  أ  ت ط   ينييهو أحقو

.  يو و مب و ير    مل من حمنيع موي   جبميع أمصوفهوس مث  ال ين بقمي  من ال من    مواص و  موي  
م ين   ائن إىل  ائن آ ر أم م ين إىل)مأحقون حوال  ال ين تتنيخص جبواز ا ت وؤ ال ين من شخص إىل آ ر 

شريط  أ  يقو   لك بول يم  ا مسي  لني ين ف طس ب ض ال ظر ين توايخ احمتح وقهس مب ض ال ظر أيضو ( آ ر
موىن  لك أ  ت امؤ ه ا ال و  من ا صوؤ ااولي  خيضع لني واي  ال ريي  . ين حم ب   وا ال ين مهمو  و 

  . ااتوني   بو ت وؤ ال ين من ي  إىل أ رى

س أم  ه و Certificates of Depositااولي   ث    و ا مث  شهو ا  ايي ا   أمو إ ا  و ت الواق 
س أم فض  فإهنو ي  ئ  ختضع ل واي  ت امؤ ال  و س مهن أ  Gold Certificatesمث  شهو ا  ال هب 

و  س ه ا التسوم    ال يم  ا مسي س مالتسنييم ال وا  لنيثمن ملنيواق  ااولي  ي   ال: يقو  الت و ؤ ب رطل مهو
أمو إ ا  و  ال يع بومني  أ رىس أم  و   ه و ب  و س في يط ف ط ال فع . إ ا  و  ال يع ب  س يمني  الواق  ااولي 

 . مالتسنييم ال وا  ي   الو  

مال   يهم و من . أمو ا ماا  ااولي  اله  ث  حمنيوو أم أصو  أم ح وقو أ رىس فتخضع  حقون ال يع
لألماا  ااولي س هو مو ال    وز بيوه ب يم  حموقي  ختضع لاات و  ماهل وط بس ب يوام   أحقون ال يع بول س  

 . الور  مالطنيبس مختتنيف ين ال يم  ا مسي  أم ال فيي  ل لك ا ص  أم السنيو 

فر  مه و  احظ أ  ال يع ي   ن أ  يقو   ص  أم شنا ح ي نس فا  وز ت ويع أي  أمهونس أم 
مبو وامل أ رى فإ ه  وز أ  . حسوبو س أم قيم ايت واي    ح ي   هلوس  قن أ  يسميهو ال وض أصو  مولي 

 : يقو  ال يع ب يم  حموقي  يت   ينييهو الطرفو  لألمواؤ التولي 

 . ا مواؤ الوي ي  ااو ي 

 . م ريهو من احل و  ااو وي  ا مواؤ ااو وي س مث  شهرمل احمل  مالوام  التجواي  مح و  ا  يا  مال  ر

 . اا وفعس مث  اا وفع ااستخنيل  من الومواا  ما اا ن ما صوؤ الثوبت  ا  رى  ولطوئرا  مال وا ر

 . اخل مو س مث    مو  التونييم م  مو  اهلوتف ماي ي ت

 و  مال يو س شريط  اجملمويو س أم احلنن ااعل   من ا صوؤ ا ابو  اا  واملس مح هو أم إ وف  إىل ال 
 . أ  تقو  ا  ثري  من ا ص و  ا ابو  اا  وامل أياه
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م قن أ  يقو  ال يع بول فع مالتسنييم ي   الو  س أم بثمن آحم  مع التسنييم احلوّؤس  مو  قن أ  
 . ميقو  السور بسور السو  حس مو يت   ينييه الطرفو . يقو  بت حمي  التسنييم مع ال فع ي   الو  

مع ماحظ  ي ن إمقو  ت حمي  التسنييم   بيع ا صوؤ اله  ث  حنمو أم فمويو  مور   لنيت ري 
القثريس مثوؤ  لك ي ن إمقو  بيع ا حمهم حمنيموس أم ب   ي   آ ر يقو  فيه التسنييم مع راس م لك بس ب 

.    يتم تسنييمه   ااست   أ  الت ريا  ااستمرمل اوحمو ا  ال ر   ممطنيوبوهتو جتو  من ااستحي  مورف  مو ال
مبو وامل أ رى فإ  بيع حمهم بتسنييم آحم    . م لك ينيا الر م من مورف  ي   ا حمهم ااطرمح    السو 

 قن ت  ي ه؛    ال اا اا يع احمل   ي   ال يع ااطنيومل تسنييمه   ااست   س    قن تسنييمه؛ لت ريه 
إقرا  السهم م  بيوه بيع يربو ؛    -واي  التموي  ايحمامنحسب ق–ممث   لك    وز أيضو . بوحمتمراا

مورف  موحمو ا  ممطنيوبو  ال ر    -ي   الو   اآل –ه ين الو  ين يتضم و  مفوا مست  نييو حي     قن 
 . ااست  نيي  ي   زمن الوفوا

تتح     ه اس مصقو  اا وفع هنس مث  صقو  ا صوؤ ااعحمرملس قوبني  لنيت امؤ بو حمووا اله 
مالس ب    لك هو أ  اا وفع هن أمواؤ ح ي ي  مو وي   ري . السو س حسب شرمط الور  مالطنيب ميوامنيه

 . مو ي س  وز بيوهو مشراؤهو ش هنو    لك ش   ا صوؤ ااو ي    سهو

  تني  مإ ا  و ت يوائ  صقو  اا وفع ثوبت س من حي  إهنو  ث  منيقي  ا  اا     ثوبت من اا  و س 
م  ت  صس إ  بو حمتوموؤ ال ونين أم بو  ضوا زم هو  م  أ  يستومنيهو مولقهو ا م  قل ااعحمر له من 

فإ ا از ا  الطنيب .  لكس فإهنو  قن أيضو أ  يم ظر إليهو ينيا أهنو مت ريمل من حي  حمور ه ه اا  و    السو 
مي  ئ   قن . إ  أمثو  ه ه اا وفع حمتن ا    السو مثا ينيا ال ر  ال   قي  اله  ث  اللقو  م وفوهوس ف

ميقس  لك إ ا اخن ض . حلوم  صقو  اا وفع أ  ي يع اللك بسور السو  ال   زا  ين الثمن ال    فوه
 – قن أ  يتم  ثينيهو ب سوئم أم  وبو و   – مو أ ه  قن بيع أحمناا من اا وفع . الطنيب ينيا ه ه اا وفع

 . م  ر ملس     ي يع حوم  اللك م  و  حم   ماح مل أم أ ثر من اا وفع اله  تنيقهو اللك اله  ثنيهو اللك

فول وي مل ا حموحمي  اله ت ط   ينيا مجيع ا ماا  ااولي س مهن أ  الواق  ااولي    ي ظر إليهو : مينيا  لك
ت امؤ اللقو  م  يو فيقو  . إ  دسب مو  ثنيه من أصوؤ ح ي ي س هن   سهو اله ت ط   ينيا اللقو 

 . ينيا ه ه ال وي مل

 ًً فوللقو  اله  ث  أصو  ثوبت  معحمرمل أم م وفع أم   مو  هن صقو  قوبني  لنيت امؤس بيوو مشراًا
 . بسور السو  حس مو يتح   بووام  ممعثرا  الور  مالطنيب

اا اللقو س ينيا أ  اللقو  اله  ث  أصو  ثوبت  معحمرملس ملق هو مل يتم إ  وؤهو بو  ي   إص 
م  لك اللقو  اله  ث  م وفع ا  آ  حمت ون بو  ايص ااس أم اله  ث    مو  من معحمسو  حميتم 
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 ري متمثني  ب ييو   قن الت    من ح ي   س طواو أهنو مو زالت هو بو  ايص ااس    قن ت امهلوت حميس
وبت  أم إ  وئهوس ماله  ثنيهو اللقو س أم اله الو اا ال ين يه  إليهم ب  وا ا صوؤ الثمحمو هوس ف     ي ون 

 . فع ماخل مو  ااتمثني    اللقو حمت ون بت  مي اا و

س وا ينيا تسنييمه َ  ْ يدم ق    م س من اا  و  ااوصوف    ال م  ي هبي يع مو ليس مولك اللك    م لك؛ 
م ع إىل ماحل وبني  مال وفوي    ا ظهر حل  ي   هب امق  . فا  وز س مل ا يربن فيمو مل يضمن م لك  را

   .(1) نييك ال ين ل ري من هو ينييهس حمواا أ و  بوو  أن ب ري يو 

فإ  ص   -ملو  ري مقتمني  ال  وا أم الي يب –أمو بو  أ  تتمث  ه ه اللقو  ب ييو  ح ي ي  
 .  ت  طع ي هو م قن ت امهلو؛  هنو متمثني  ب ييو  ح ي ي  قوبني  لني يع بسور حموقن (2)اا يو ي 

( 1/ 3/ 1) ص قراا هي   احملو حم   مااراحمو  لنيمعحمسو  ااولي  ايحمامي    ال  رمل مو  هب إليه مهو 
 .(3)من مويوا صقو  ا حمتثموا

 مبوهلل تووىل التوفي 

  

                                                           
اا      شرح اا  عس  اا : ابن م نين. 522ص 3  ا  احملتوا ينيا ال ا ااختواس مرحمع حموب س : ابن يوب ين: احمعا  (1)

 اا . هنوي  احملتو  إىل شرح أل وظ اا هو س ط: الرمنينس 511ص 3 نس 5117القتب الونيمي س بريم س الط و  ا مىلس 
 . 11ص 3 نس 5113/ هد5313ال قرس بريم س 

قوؤ ابن جنيمس في م  ااوؤ ماحل و   ري ااولي   لامل فوئت  محنوهوس مي م  مو  و م  "لنمن ح    ال م ":    ال ين  (2)
 . 513ص 35 : ااوحموي  ال  هي  القويتي . ث ت إحموامل أم إتا  أم  ري  لك

 .333س ص(ن3151/ هد5345ااوويري ال ريي   (3)
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 م اهلل الرمحن الرحيمبس

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد خامت النبيني ، وعلى آله وصحبه ومن 
 .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

وبعد، أضحت حوادث املرور خطرًا كبريًا يلحق باألنفس واملمتلكات، وأصبح البحث عن الوسائل 
بال الكثريين من اخلرباء واملسئولني عن قطاع السري، لذا كان على الكل بذل الكفيلة بالتقليل منها يشغل 

 .قصارى جهدهم على تقدمي احللول املناسبة هلذه الظاهرة املهيبة

والشريعة اإلسالمية اليت تضمن العدل والسالمة يف أحكامها ، مل تنس موضوع حوادث السري الذي يعد 
 دراسة دقيقة، بالنظر إىل ررو  احلياة املعاصرة اليت كثر ييها صور من املوضوعات الفقهية اليت حتتاج إىل

احلوادث وجزئياهتا، يإن الشريعة وضعت قواعد كلية متكننا من معرية يف ضوئها أحكام هذه احلوادث اجلديدة، 
حتديد : ة لذا كان من املناسب جدا أن يعقد مؤمترا مثل هذا امللتقى الذي يتدارس ييه العلماء والباحثون مسأل

وحتميل مسؤولية السائقني يف قيادهتم للسيارات واملركبات خاصة، والقاطرات واحلايالت عامة، ومنه أصبحت 
ويف هذا اإلطار ارتأينا أن نشارك ببحث . راهرة حوادث السري خطرية على األمة اإلسالمية واإلنسانية أمجعني

أحكام  :"ضوء قواعد الشريعة الغراء ، أال و هو من خالل هذه الورقات موضوعا حناول ييه ان نعاجله يف
 .  "السياقة في ضوء قواعد الفقه اإلسالمي

ينسأل اهلل تعاىل التوييق والسداد ييه، وأن يكون هذا البحث زيادة ملن سبقونا يف الكتابة ييه، آمني 
 .واحلمد هلل رب العاملني
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 أهمية الموضوع
 :ةأهمية البحث في النقاط التالييمكن ذكر 

بناء على راهرة زيادة احلوادث اليوم كان من باب أوىل البحث عن بيان األحكام الشرعية، والقيم الـتـي 
 :أن يلتزم هبا أثناء سياقاته، وذلك ألهدا  عديدة نلخصها يف النقاط التالية ينبغي عـلـى قـائـد السـيـارة 

 .ـي خمتلف دول العامل اليومالسيارات يف عصرنا هذا أضحت مـن أهم وسائل النقل ي     -1

 .الزيادة يف وقوع احلوادث ورهور مشاكل عديدة أثناء قيادة السـيـارات     -2

 .اجلهل من طر  الكثري مـن السـائـقني باألحكام الشرعية اخلاصة بقيادة السـيـارات، وخطورهتا      -3

 .ئل اإلعالميف وسا نقص يف التوعية لنظام املرور وأحكام السياقة وآداهبا -4

  .التساهل يف تسليم  رخصة السياقة من غري النظر إىل مآهلا يف الواقع -5
 خطة البحث

 :وقد تناولت املوضوع  يف املباحث التالية
 مفهوم الطريق وحوادث السري: المبحث االول
 القواعد املتعلقة بالطريق:  :المبحث الثاني

  و املركبةالقواعد املتعلقة بالسيارة أ  :المبحث الثالث
 املرور القواعد املتعلقة بنظام :المبحث الرابع

 بالسائقالقواعد املتعلقة  المبحث الخامس 
 اخلامتة
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 المبحث االول

 مفهوم الطريق وحوادث السير

لعلنا يف هذا املقام أن نسلط الضوء على دور الشريعة اإلسالمية يف تنظيم شأن من شؤون احلياة وهو 
 .لناس يف الطرقات واحلقوق واآلداب اليت أمر هبا اإلسالم للمارة وأهل الطريقاملتعلق مبرور ا

 : تعاىل ما جاء يف قوله: والنصوص الشريعة يف هذا الباب عديدة و مستفيضة نورد منها على سبيل املثال

  اْلَجاِهُلوَن قَاُلوا َساَلًماَوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعَلى اْْلَْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم  (1)  . 

َوِإَذا َسِمُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنُه َوقَاُلوا لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َساَلٌم َعَلْيُكْم اَل   :وقوله تعاىل
 .  (2) نَ ْبَتِغي اْلَجاِهِلينَ 

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأول ِئَك َكاَن َعْنُه  َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِهِ   : وقوله تعاىل ِعْلٌم ِإنَّ السَّ
ُلَغ اْلِجَباَل طُواًل { 63}َمْسُؤواًل  ُكلُّ َذِلَك    َواَل َتْمِش ِفي اَْلْرِض َمَرًحا ِإنََّك َلن َتْخِرَق اَْلْرَض َوَلن تَ ب ْ

 .  (3) َكاَن َسيٍُّئُه ِعْنَد رَبَِّك َمْكُروًها

 :كما بني النيب صلى اهلل عليه وسلم بعض حقوق الطريق وآداب املرور يف عدة توجيهات منها
قالوا يا رسول اهلل مالنا من جمالسنا  "إياكم واجللوس يف الطرقات :"ما ثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

قالوا وما  "يأعطوا الطريق حقه يإذا أبيتم إال اجمللس :"قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. بد نتحدث ييها

 .(4) "غض البصر وكف األذى ورد السالم واألمر باملعرو  والنهي عن املنكر :" حقه قال

تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة " :وجاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ذكر بعض أبواب اخلري قوله
الضالل لك صدقة، وبصرك الرجل الرديء  وأمرك باملعرو  وهنيك عن املنكر صدقة، وإرشادك الرجل يف أرض

البصر لك صدقة، وإماطتك احلجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإيراغك من دلوك يف دلو أخيك 

 . (5) "لك صدقة

                                                 

 .33سورة الفرقان اآلية   (1)
 55سورة القصص اآلية  (2)
 .33،  33سورة اإلسراء اآلية  (3)
 رواه مسلم (4)
 (532)وحسنه األلباين يف السلسلة ( 191)ه الرتمذي يف السنن وحسنهروا (5)
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 تعريف الطريق لغة وشرعا: اوال

 . (1)من َطرق، وهو املطروق، واملمّر الواسع املمتّد من أوسط الشارع: الطريق يف اللغة - 1

بأنّه كّل سبيل مفتوح للسري : "جاء يف قانون املرور بشرطة عمان السلطانية: التعريف االصطالحي - 2
العام، سواء للمشاة أو احليوانات أو لوسائل النقل أو اجلّر، ويشمل الطرقات والشوارع والساحات واملمرات 

 . (2")واجلسور اليت جيوز للناس عبورها

بأنّه كّل سبيل مفتوحة لسري وسائط النقل والبحر :" باململكة العربية السعودية وجاء تعريفه يف نظام املرور

 . (3)" واملشاة واحليوانات

سبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات، مبا يف ذلك الشوارع : "وعريه الشريازي بقوله

 . (4)"والساحات واجلسور أو ما يشاهبها

الطريق هو املكان املخصص لسري الناس أو املواشي أو العربات أو :" بقولهو عرّيه حممد علي القحطاين 

 .(5)"السفن أو الطائرات يف الرب أو البحر أو اجلو

ونالحظ التعريف األخري جاء شامال من حيث النوع يف النقل، يهو يشمل الرب والبحر واجلو، إالَّ أّن هذا 
دما نعر  الطريق اصطالحا يعّم اجلالس واملاشي والراكب والقائد التعريف أقرب إىل املدلول اللغوي؛ ألنَّنا عن

للمركبة، وهذا يغلب غالبا على الطريق الربي، لذا كانت التعاريف الثالثة األوىل أدّق يف املعىن، وأقرب إىل املراد 
 .منه

س عامة، السبيل، والشارع وهو الطريق األعظم الذي يسلكه النا: وللطرق أمساء ذكرها الفقهاء منها

 . (6)والفج ومجعه يجاج، وهو الطريق الواسع بني جبلني، واملمر موضع املرور، واملسلك، والدرب وحنوه

                                                 

تركيا، ال تاريخ،  –تأليف إبراهيم مصطفى وآخرون، ط املكتبة اإلسالمية، استانبول   املعجم الوسيط،: انظر ( 1)
1/533. 

 .www.traffic.gov.comقانون املرور، موقع شرطة عمان السلطانية، اإلدارة العامة للمرور،  :انظر ( 2)
أحكــام حــوادث املــرور يف الشــريعة اإلســالمية، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة املاجســتري، جامعــة أم القــرى، اململكــة : انظــر (3)

 ..، خمطوط23حممد علي شبيب القحطاين، ص: العربية السعودية، أعدها
 .م، نسخة الكرتونية2222ة األوىل ، الكويت، الطبعeيقه املرور، حممد الشريازي، ط هيئة حممد األمني  :انظر ( 4)
  .24أحكام حوادث املرور يف الشريعة اإلسالمية، مصدر سابق، ص :انظر ( 5)
 .، بتصر 22-19نفس املرجع ص: انظر ( 6)
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 تعريف السائق: ثانيا

ساق املاشية، : يقال (1)مـن يقود السـيـارة، أو القطار، وحنومها: والسـائـق كـمـا هـو يـي املعجم الوسيط

والقود مـن امام، والسوق مـن خلف، قاد .  (2)يسوقها، سوقا وسياقا، يهو سـائـق، سواق، شدد للمبالـغـة

 . (3)جره خلفه: اي: البعري

هـو املصرح لـه يـي الدولة بالقيادة، سـواء منح الرتخيص يـي البلد الـذي يقود ييـه، أو مـن بلد  :واصطالحا
 (.4)آخـر، وغالبا مينح الرتخيص بعد إجراء اختبارات قدرة عـلـى القيادة، ومعرية اإلشارات املرورية

بأنه كـل شخص يتوىل سياقة إحدى املركبات، أو قطعان املاشية، أو  عرفه ق ان ون المرور الكويتيو 
  . (5)األغنام، أو حيوانات اجلر، أو احلمل، أو الركوب

 تعريف السيارة لغة واصطالحا: ثالثا

:  ل، ويقا (7) َوَجاءْت َسيَّارٌَة فََأْرَسُلوْا َوارَِدُهمْ  القايلة، ويف التنزيل العزيز : (6) ل غ ة والس ي ارة 
ـلـى إن االستعمال احملدث للسيارة أهنا تطلق ع:  (8)سارت الدابة، و سارها صاحبها، ويف املعجم الوسيط

 .عربة آلية سريعة السري، تسري بالبنزين، وحنوه، وتستخدم يـي الركوب والنقل

بأهنا كـل مركبة آلية تستخدم عادة يـي نقل  عر  قـانـون املرور الكوييت السـيـارة : واصطالحا 

 . (9)يهمااألشخاص، أو األشياء، أو كليهما، أو يـي جر املركبات املعدة لنقل األشخاص، أو األشياء، أو كل

                                                 

 .333ص  –املعجم الوسيط : .انظر (1)
 .142ص  -الرازي –، وانظر خمتار الصحاح (2/1139)اجلوهري  –الصحاح : انظر (2)
 (.2/42)لسان اللسان :  انظر (3)
حممـد عبـد الـرزاق السـيد . د .االحكام واالداب الشرعية لسـائـق السـيـارة، دراسـة يقهيـة مقارنـة بالـقـانــون الكـوييت: انظر ( 4)

 .www.startimes.com.ابراهيم الطبطباين
الطبعة  –دولة الكويت  –لداخلية وزارة ا -سلسلة القوانني الكويتية ذات الصلة الوثيقة بعمل وزارة الداخلية: انظر (5)

 .5ص –الثالثة 
 .141ص –الرازي  –، وانظر خمتار الصحاج (1/534)اجلوهري  –الصحاح : انظر (6)
 .19اآليـة : سورة يوسف (7)
 .433ص  -املعجم الوسيط: انظر (8)
 (.2)يـي شأن املرور، مادة  1933لسنة 33مرسوم بقانون رقـم : انظر (9)

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn9
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn10
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn11
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn12
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn13
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn14
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn15
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn16
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 تعريف حوادث السير: رابعا
ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية  كل حادث: "حوادث السري  بأنّه عر  نظام املرور السعودي اجلديد

يلقد ركزت املادة يف تعريفها حلوادث . (1)"دون قصد من جراء استخدام املركبة وهي يف حالة حركة

ذي هو احلادث، مث نتيجة استخدام تلك املركبة اليت هي على أداة الضرر الذي هو املركبة، والفعل ال(2)السري
وذلك ألن املركبة هي أداة خطرية . األضرار سواء أكانت مادية أو بدنية، وبذلك تتحقق عناصر املسئولية

وحتتاج إىل عناية و حراسة، كما أن الضرر حدث عن طريق املركبة، بواسطة الشخص الذي يقود تلك املركبة 

 .(3)والذي قصر يف ذلك الواجب، هذا دون أن يشري النص إىل مكان وقوع احلادث (أو حتت حراسته)

                                                 

 .223ص 1429، ربيع اآلخر 31لعدل العدد جملة ا: انظر(1)
 . 1391من نظام املرور السعودي الصادر عام  191املادة : املقصود هبا : انظر(2)
 .313التأمني من املسئولية على حوادث السيارات يف اململكة العربية السعودية للدكتور مروان إمساعيل ص: انظر(3)
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 المبحث الثاني
 بالطريق القواعد المتعلقة بنظام

ا ييه املصلحُة للجميع، وترسخ يف سلوك كل مسلم إن أحكام الشريعة اإلسالمية تنظِّم احلياة البشرية مب (1)
الوازع الديين الذي يكون رقيًبا على نفسه يف تطبيق األحكام الشرعية، سواء كان حتت رقابة أجهزة 
الدولة أو غريها، بل إن اجملتمع كلَّه مسئول أمام اهلل من حيث االمتثال ألوامره ، ومسئول عن مراقبة 

 .تنفيذ أحكامه الشرعية

ملتطلع يف كتب الفقهاء ، يدرك جيدا أنَّ مسألة الطرق واالهتمام هبا، من املسائل القدمية احلديثة، وا (2)
واملصائب اليت تسببها حوادث السري يف أيامنا هذه بعضها يـَُعدُّ من املخالفاٍت الشرعية، ويعترب هذا 

  .التصر  من الَتَخلٌُّف احلضاريٌّ الذي يديع مثنه البشر

 املأساة اليت لخلفها التكنولوجيا احلديثة اليت عجعلنا نتشاءم من وسائل النقل املعاصرة، ونعدها وملا ننظر إىل
مصائب لو يُصر  الناس عنها لكان أحسن، والواقع أن وسائل النقل من النعم اليت  امنتَّ اهلل هبا علينا، ولكن 

 . ه الوسائل ويق املنهاج الصحيحالكوارث اليت تنجر عن حوادث السري هي نتيجة عدم حسن استغالل هذ

ن الذي ال يتقيد بقواعد السالمة على الطريق العام؛ لو قَتل نفسه أو غريَه بسبِب  على ذلكواملثال  (6)
ذلك يهو ينزل منزلة املنتحٌر أو القاتل، و إمث املنتحر والقاتل ال خيفى على احد، وهذه الفتوى قد 

  .(1)سنواتمنذ  العصرالعلم يف هذا  أهلصدرت من بعض 
 :وعليه

يقد قررت الشريعة اإلسالمية أن الطريق العام هو ملك للجميع، وعلى كل من يريد أن يسلكه يعليه أال 
يضر باآلخرين، كما جيب على الكل أن يراعي حرمة الطريق، وأن ال يتصر  تصريا يؤثر على سالمة 

 :املستخدمني له،وبناء على هذا قرر يقهاؤنا األحكام التالية

عن كل  مسئوال؛ يكون -بدون إذن ويل األمر ولغري مصلحة عامة-ن حفر حفرة يف الطريق العام مَ  (أ )
ضرر حدث باملارة بسبب تلك احلفرة، حىت لو أدت تلك احلفرة إىل وياة إنسان وجب على من حفرها 

، وأن يصوم شهرين متتابعني كفارة لقتل نفس معصومة  (2) .أن يديع دية املتوَّفَّ

                                                 

 www.aliftaa.joنوح علي سليمان / ث السري، لسماحة املفيت العام دمسئولية السائق الشرعية عن حواد:انظر( 1)
 
/ هــــــ، 1419حممـــــد تقـــــي العثمـــــاين، لـــــوث يف القضـــــايا الفقهيـــــة املعاصـــــرة، دار القلـــــم، دمثـــــق، الطبعـــــة االوىل : انظـــــر( 2)

 .323ص .م1991
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، إذا زلقت هبا (مثل قشر املوز أو البطيخ أو الزيوت) الطريق العام ما يؤدي إىل انزالق املارة َمن ألقى يف (ب )

 .(1)عن الضرر مسئوالقدم أحد املارة يتضرر أو مات كان َمن تسبب يف ذلك 

أيًضا عن  مسئوالَمن وضع يف الطريق العام بضاعة ليبيعها يف مكان ال ُيسَمح ييه بوضع املتاع؛ يكون  (ج )
 رر الذي يلحق باملارة بسبب بضاعتهالض

ا نص عليها الفقهاء، تتلخص يف أنَّ َمن استعمل الطريق العام بغري الوجه املأذون به شرًعا  أمثلة كثرية جدًّ

 .(2)يكون متعديًا، وضامًنا للضرر، وآمثًا يف نفس الوقت
شوارع اليت كانت على عهده، وهذا ما أكد عليه شيخ اإلسالم أبو حامد الغزايل رمحه اهلل عن منكرات ال

وباملقارنة بني العصرين  ندرك جيدا أن ما حدث يف عصرنا من خمالفة نظام املرور، وما يتسبب عنه من إزهاق 
لألرواح وإتال  لألموال، من أشد املنكرات اليت ينبغي على السائقني ومستعملي الطرقات ان يعوها بإتقان؛ 

وضع األسطوانات وبناء الدكات متصلة باألبنية اململوكة : املعتادة ييها يمن املنكرات: ))حيث قال رمحه اهلل
يكل ذلك منكر إن كان يؤدي إىل تضييق الطرق واستضرار ... وغرس األشجار وإخراج الرواشن واألجنحة

ق وكذلك ربط الدواب على الطريق ليث يضي... املارة، وإن مل يؤد إىل ضرر أصاًل لسعة الطريق يال مينع منه 
الطريق وينجس اجملتازين ـ منكر جيب املنع منه إال بقدر حاجة النزول والركوب؛ وهذا ألن الشوارع مشرتكة 
املنفعة وليس ألحد أن خيتص هبا إال بقدر احلاجة، واملرِعيُّ هو احلاجة اليت ترد الشوارع ألجلها يف العادة دون 

زق الثياب؛ يذلك منكر إن أمكن شدها وضمها سائر احلاجات، ومنها سوق الدواب وعليها الشوك ليث مي
وإال يال منع؛ إذ حاجة أهل البلد متس إىل ... ليث ال متزق، أو أمكن العدول هبا إىل موضع واسع 

  (3)...((ذلك،نعم ال ترتك ملقاة على الشوارع إال بقدر مدة النقل
يف ميدان شروط السالمة على الطريق  اخلرباء الذين لخصصوا إن وسائل النقل احلديثة جند إىلوإذا نظرنا 

 :وضعوا قيودا مهمة جدا 

 .جيب وضع شروٍط معيَّنٍة يف الذي يقود مركبًة أو سيارة على الطريق العام (أ )

 .جيب وضع مواصفاٍت معينٍة يف املركبة أو سيارة اليت تسري على الطريق العام (ب )

                                                 

 .مسئولية السائق الشرعية عن حوادث السري، املرجع السابق.:انظر (1)
 .رجع املنفس   (2)
 (. 2/339)إحياء علوم الدين، الغزايل، : انظر (3)
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 .ث السرعة، ومراعاة قواعد املرورجيب احرتام التعليمات اخلاصة يف استعمال الطريق العام من حي (ج )
هذه الشروط مل توضع من باب احلد من حريات اآلخرين، بل هي يف الواقع شروط اتفق عليها اخلرباء، 

 ويرون أهنا ضروريٌة لسالمة َمن يقود مركبًة أو سيارة على الطريق العام

ناس أو احليوانات أو حىت اجلماد سواء أحلق الضرر بنفسه أم بغريه من ال: وبناء عليه من خالفها يهو آمث
، أم مل يُلحق هبم شيئا؛ ألن جمرد تعريض النفس أو الغري للخطر هو إمث حياسب عليه العبد أمام اهلل، وجيب أن 

  .(1)حتاِسَبه عليه اجلهات املختصة 

 :المرور في طريق العامة مباح بشرط السالمة : تقولفي هذا الباب القاعدة الكلية و 
وحاصلها أن السري يف طريق العامة حق لكل إنسان ولكن . ة ذكرها غري واحد من الفقهاءهذه القاعد

وقال العالمة خالد األتاسي رمحه . استعمال هذا احلق مقيد بأن ال حيدث ضررا بغريه ييما ميكن التحرز عنه
 :اهلل

حلق يف الطريق مشرتك بني واألصل أن املرور يف طريق املسلمني مباح بشرط السالمة، مبنزلة املشي؛ ألن ا"
 .الناس، يهو يتصر  يف حقه من وجه، ويف حق غريه من وجه، ياإلباحة مقيدة بالسالمة

وإمنا تقيدت هبا ييما ميكن التحرز عنه، دون ما ال ميكن التحرز عنه، ألنا لو شرطنا عليه السالم عما ال 
شي والسري خماية أن يبتلى مبا ال ميكن التحرز ميكن التحرز عنه، يتعذر عليه استيفاء حقه، ألنه ميتنع عن امل

والتحرز عن الوطء واإلصابة باليد أو الرجل، والكدم، وهو العض مبقدم األسنان، واخلبط وهو الضرب . عنه
باليد، والصدم، وهو الضرب بنفس الدابة وما أشبه ذلك يف وسع الراكب إذا أمعن النظر يف ذلك، وأما ما ال 

 .(2) "ما إذا نفحت برجلها، يعين ضربت لايرها أو ذنبها، يال تضمنميكن التحرز عنه ك
بعض ميكنه ضبط ان املتتبع حلوادث السري املتكررة يف العامل العريب خاصة :  أسباب حوادث المرور  (4)

 : هاومنهلا أمهية مبكان اليت  األسباب

هذه إال أن _ سيارات الأمهها _ سائل النقل  وصار ضرورة الوقت هو وهذا العصر يف استجد ومما 
ضع نظام يضبط استخدامها أن يومن لوازم ضرورياهتا يكان البعض، من قبل الوسيلة قد يساء استخدامها 

أي يف يده يتصر  هبا كيف يشاء، ياحنصرت املسئولية ييه، إذ هي آلة يتحمل  املسئولية كلها ملستخدمها ، و

                                                 

 .املرجع السابق. ما مدى املسئولية الشرعية للسائق عن حوادث السري، : انظر (1)
 (932)، مادة 494/  3: شرح جملة األحكام العدلية لألتاسي: انظر (2)
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تضطرب وحياهتم أمور ، ليث لختل الناس حياة يها علتقوم ضرورة ضع هذا النظام وقد أبيح والسائق، يف 
 . باختالله

  .الطرقات التي فيها خلل تتسبب بشكل كبير في حوادث المرور_ ا 
يعتقد بعض مواطين العامل الثالث الذين استجوهبم موقع وسائل اإلعالم أن وضعية الطرقات يف هذه 

 يف ريع حصيلة حوادث املرور وال جيب إلقاء اللوم تتسبب بشكل كبري كارثة   -على رأيهم–املناطق اليت تعد 
 .على العنصر البشري يقط 

إن وضعية الطرقات تتسبب بدرجة كبرية يف وقوع حوادث املرور لكون معظم "وقال بعض اخلرباء  
وعلى حسب دراسة أجريت مؤخرا ومت نشرها يف أحد الصحف الوطنية يإن   الطرقات مليئة باحلفر واملمهالت

الطرقات الكارثية تساهم يف تقصري عمر املركبات وبالتايل ال يتمكن السائق من التحكم يف السيارة  وضعية
داعيا إىل ضرورة ترميم الطرقات " يوضعية الطرقات تؤثر بشكل كبري على قيادة السيارة والتحكم ييها 

 .والتكثيف من وحدات عناصر األمن عرب الطرق 

حيث أن هشاشة الطرقات مها السبب األول يف ارتفاع حوادث املرور وهو ما يذهب إليه يريق آخر من 
العدد الكبري للسيارات مما يثري قلق السائقني و   إىل جانب ضيق هذه الطرقات واالكتظاظ الذي حيدثه

 .ودعا نفس املتحدث إىل يتح طرقات واسعة وتوعية الناس .. يديعهم إىل القيام بتجاوزات خطرية

 :وعليه

معوقات يف السري يف الطرقات، تؤثر على حركة السري ورمبا تؤدي إىل انقالب الشاحنة أو يقد توجد 
السيارة، أو اصطدامها بسيارة أخرى وقتل من ييها، أو بشاخصة أو جدار أو دابة اخرتقت الطريق من بعري أو 

التحويالت أو غري محار أو بغل، ويتعذر أو يصعب تفادي وقوع احلادث إما بسبب السرعة أو االرتباك أو 
 :ذلك، وحينئذ تطبق القاعدة اآلتية

واملفهوم املخالف هلذه القاعدة أن ما ميكن االحرتاز (( كل ما ال يمكن االحتراز عنه ال ضمان فيه))
عنه يوجب الضمان ألن السري يف الطريق العام مقيد بوصف السالمة، وتعّد عوائق الطرقات من حاالت القوة 

 .(1)القاهرة

                                                 

 .932، مادة 494ص3شرح جملة االحكام العدلية للشيخ االتاسي ج: انظر (1)
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الذي يعيشه   من أسباب حوادث املرور التصريات الالمسؤولة اليت ترجع إىل الضغط النفسيو  –2 
للتعبري عن سخطهم لوضعياهتم االجتماعية  معظم السائقني اليوم ، يهم جيعلون من القيادة أيضل وسيلة 

 .والنفسية الصعبة اليت ميرون هبا يوميا

للسائقني واغلبهم شباب  تصرفات المتهورةان المتسبب اْلول في حوادث الطرقات هو ال - 3
احرتامهم للقانون، و قد يتبادر يف أذهان    غالبا، إىل جانب عدم صغار يف السن ممن يقودون بسرعة مفرطة

كثري من الناس التساؤل عن طريقة حصوهلم على رخصة السياقة، لكوهنم ليسوا واعني بدرجة اخلطورة اليت قد 
حياهتم وحياة اآلخرين ليست حمرتمة وال مقدسة وهلا قيمة هلا بالنسبة إىل هؤالء  وكأن.تنتج عن هذه التصريات

 .الشباب

ندعو السلطات املعنية إىل ضرورة تغيري طريقة منح رخص السياقة على مستوى إدارة  من اجل ذلك

 .(1)اليوم بسهولة الشباب  مدارس السياقة اليت يتحصل عليها معظم

                                                 

م، جملة حمكمة يصدرها املركز الوطين للوقاية واالمن 2223دراسة احصائية حلوادث املرور يف اجلزائر خالل سنة: انظر (1)
 .34ص.عرب الطرق، حتت اشرا  وزارة النقل



12 

 

 المبحث الثالث
 لمتعلقة بالسيارةالقواعد ا 

 

 : من بني األسباب اليت تثقل حصيلة ضحايا حوادث املرور

حيث أن املالحظني من أبناء الوطن العريب االسترياد العشوائي للسيارات على حسب ما أدىل به بعض  (1)
باإلضاية   وكالء السيارات يقومون باسترياد أي شيء مبا ييها قطاع الغيار اليت تكون يف الغالب مقلدة

ىل أن هناك أنواعا من السيارات ليست مطابقة لظرو  طرقاتنا ويوجد من لديه إمكانيات مادية تسمح إ
 .له جبلب سيارات من النوع الرييع ولكنه ال ميلك ثقاية استعمال هذه املركبات

 يف ذات السياق على أن سوق السيارات يف الدول العربية يفتقر إىل الرقابة وحيتاج إىل اخلرباءقول يو  (2)
 :مثل.تنظيم وصرامة يف تطبيق القوانني

 .اختالالت ميكانيكية -

 .األطرعدم صالحية  -

 .كوابح معطلة  -

  .غري قانونية إضاءة -

الغش واخلداع يف صيانة السيارات اليت تقدم للمراجعة يف زمن الرزنامة اليت ضبطها مهندسو املؤسسات  (3)
قوع السائق يف مشكلة أثناء السياقة، مما ينتج عنه رمبا اخلاصة باملراقبة التقنية للسيارات، وهذا يؤدي بو 

 .  (1)حوادث وكوارث ال يعلم عقباها إال اهلل

                                                 

 .32املرجع السابق ص.دراسة احصائية حلوادث املرور يف اجلزائر: انظر (1)
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 المبحث الرابع
 القواعد المتعلقة بنظام المرور 

أن االلتزام بتلك األنظمة اليت ال لخالف أحكام الشريعة اإلسالمية واجب شرعًا ، ألنه من طاعة  - 1
 .من إجراءات بناًء على دليل املصاحل املرسلة ويل األمر ييما ينظمه 

 :اليت تنظم املرور يف شكل قوانني، يهي مبنية على القاعدة الفقهية واألنظمة – 2

منزلة االمام من الرعية كمنزلة الولي : " وقاعدة (1)"تصرف االمام على الرعية منوط بالمصلحة" 

 . (2)"من اليتيم
هم  وإمنا،  ألنفسهمعلى املصلحة اجلماعية وخريها، ألهنم ليسوا عماال ان أعمال احلكام والوالة تنبين "

، وضبط واألخالقالعدل، وديع الظلم، وصيانة احلقوق  إلقامةوكالء عن االمة يف القيام بأصلح التدابري 
 بأيضل الوسائل، مما يعرب عنها لألمةاالمن، ونشر العلم، وتطهري اجملتمع من الفساد، وحتقيق كل اخلري 

 (3) ".باملصلحة العامة
 

                                                 

 .31/جملة االحكام العدلية م.:انظر (1)
 .329الزركشي، املنثور يف القواعد، حتقيق تيسري يائق أمحد حممود، القسم االول ص : انظر (2)
/ هـ1423سنة  1حممد الزحيلي ، القواعد الفقهية وتطنيقاهتا يف املذاهب االربعة،دار الفكر، دمشق، ط/ د:انظر (3)

 .493، ص 1م ج2223
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 المبحث الخامس 
 القواعد المتعلقة بالسائق 

االصل يف سائق السيارة انه ضامن يف كل انواع الضرر الذي نشا من العجالت أو من مقدمات السيارة 
 .، الن السيارة آلة حمضة يف يد السائق، وعليه يينسب مباشرة االضرار اليهاو من خلفها، او من احد جانبيها

يان كان سائق السيارة متعديا يف سريه مبخالفة قواعد املرور، مثل ان يسوق السيارة بسرعة غري معتادة يف 
مثل ذلك املكان، او مل يلتزم خبطه يف الشارع ، وما اىل ذلك من قواعد املرور االخرى، يال خفاء يف كونه 

 .(1ضامنا، الن الضرر امنا نشا بتعديه ، واملتعدي ضامن يف كل حال

قد تتخلل أسباب خارجة عن إرادة السائق، ييقع احلادث، وميوت ركاب وسيلة النقل، وهذا ما ولكن 
قرره يقهاؤنا يف مسألة انتفاء السببية وذلك بأن تتدخل عوامل خارجية عدا السبب األصلي يف إحداث 

يارة، أو خطأ من املتضرر الس طريقالضرر، مثل القوة القاهرة كالريح العاتية، أو حادث مفاجئ كاعرتاض مجل 
 .نفسه، أو من شخص آخر، يال تتواير أركان املسؤولية

ديع شخص رجال آخر امام السيارة، ومل يتمكن  يجأةوكذا اذا كان السائق حمرتما لقوانني املرور ، ولكن 
 تأثريالن  تفادي الرجل املديوع يدهسته السيارة، يهنا الضمان على السائق ولو كان هو املباشر،من السائق 

 .الدايع متعد، والسائق غري متعد: السائق، كما نص عليه الفقهاء تأثريالديع كان اقوى من 

يف  طارئباملراقبة واملتابعة دوريا، مث طرا  بتعهدهاكانت السيارة سليمة قبل السري هبا، وكان السائق   وإذا 
 صابته اعاقة يال ضمان على السائقاجهزهتا حىت خرجت السيارة عن السيطرة، يصدمت انسانا يمات او ا

  .(2باململكة العربية السعودية  واإليتاءوهذا ما ايتت به اللجنة الدائمة للبحوث .لعدم التعدي

 : وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن السائق يعفى من المسؤولية في الحاالت اآلتية
عذر عليه االحرتاز منها، وهي كل أمر إذا كان احلادث نتيجة لقوة قاهرة ال يستطيع ديعها وت -أ ] 

 .عارض خارج عن تدخل اإلنسان

 .إذا كان بسبب يعل املتضرر املؤثر تأثرياً قوياً يف إحداث النتيجة –ب  

ال ضمان على السائق .[ إذا كان احلادث بسبب خطأ الغري أو تعديه ييتحمل ذلك الغري املسؤولية -ج  
من املصاب ال حيلة لقائد السيارة ييه، وذلك على سبيل التمثيل ال  أن يكون بسببذلك و . وال كفارة عليه

مثل أن تقابله سيارة يف خط سريه ال ميكنه اخلالص منها أو يفاجئه شخص برمي نفسه أمامه ال : احلصر
                                                 

 .311ين، املرجع السابق صلوث يف قضايا يقهية معاصرة للعثما:انظر (1)
 .313لوث يف قضايا يقهية معاصرة للعثماين، املرجع السابق ص:انظر (2)
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يفي هذه احلال ال ضمان على قائد السيارة، ألن املصاب هو الذي تسبب يف قتل نفسه . ميكنه تاليف اخلطر
أحكام حوادث .[ بته، وعلى قائد السيارة املقابلة الضمان لتعديه بسريه يف خط ليس له حق السري ييهأو إصا

وخالصة األمر أن السائق املذكور يف السؤال ال ضمان عليه يال دية وال كفارة، . السيارات عن شبكة اإلنرتنت

 .(1)ولكن إن تصق بشيء من املال تطوعاً يهو أوىل
ييتصور ييما لو تصادم شخصان أحدمها واقف، واآلخر ماٍش، : تصادمني باملسؤوليةأما انفراد أحد امل

: على املاشي للواقف، ألنه هو املتسبب والقاعدة الشرعية تقول( التعويض عن الضرر ومنه الديةأي )يالضمان 
أو عادة، تجاوز حدود احلق املسموح به شرعًا بيكون : والتعدي (2) ((المتسبب ال يضمن إال بالتعدي))

 .(3)سواء كان بقصد أم ال

قد ينفرد أحد املتصادمني باملسؤولية إذا حدث االصطدام بتفريط مستقل منه، وقد يشرتك املتصادمان يف 
 .:املسؤولية إذا ارتكب كل منهما خطأ، وحكم كل حالة هو ما يأيت

إن مل يكن هناك تعدٍّ، يال يكل يعل أيضى إىل إحلاق ضرر بالغري بغري حق، كان سببًا موجباً للضمان، ي
واالنتفاع بالطرقات مقيد بوصف السالمة، كما يقرر يقهاؤنا، أي جيب على املاشي أو . ضمان على املتسبب

 .الراكب يف الطرقات مراعاة صفة السالمة لآلخرين

االصطدام هو خطأ أحد املتصادمني، ويعله هو املؤثر غالباً، كان هو املسؤول عن يإذا كان سبب 
 .الضمان

واقفة  سيارةولو كانت . وعلى هذا لو تصادمت سيارتان بسبب خطأ سائق إحدامها، كان الضمان عليه
ارة يتح أو أو قف السائق سيارته امام اشارة املرور منتظرا اش، موقف السياراتأو يف  حمك الرصيفعلى 
إذا يارة املتعدية الواقفة، كان الضمان على صاحب السالسيارة ، يصدمتها، يانكسرت سيارة يجاءت الطريق، 

 (4) .مل تكن الواقفة متعدية يف وقويها

يهو يقتضي مسؤولية كل منهما، لكن هل حيصل تبعة الضمان : وأما اشرتاك املتصادمني يف الضمان
 :مذهباناء يف ذلك لآلخر كاملة، أو النصف؟ للفقه

                                                 

 .131ص  2، جزء1جملة اجملمع الفقهي عدد  :انظر (1)
 .93/جملة االحكام العدلية م .1، يصل12، باب 135البغدادي، جممع الضمانات ص: انظر (2)
 .، بتصر 324حملمد تقي عثماين، ص  لوث يف قضايا يقهية معاصرة،: انظر (3)
قرار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وااليتاء باململكة العربية السعودية، وقد نشر هذا القرار يف جملة البحوث : انظر (4)

 .هـ 1412/ هـ1429، سنة 23االسالمية، عدد
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أنه إذا اصطدم راكبان أو ماشيان، أو راكب ماٍش،  ومضمونه: لحنفية واحلنابلةوهو ل-: املذهب االول
يماتا أو تلف شيء بسبب التصادم، وجب على كل واحد منهما حتمل تبعة الضمان كاملة لآلخر، يفي حال 

ال جيب تعويض اآلخر عن الشيء املتلف، املوت جيب على كل واحد منهما دية اآلخر، ويف حال إتال  امل
 (1) .ألن الضرر قد حدث لكل واحد منهما بفعل نفسه وبفعل صاحبه أيضاً 

 .هذا إذا كان التصادم خطأ، يإن كان عمداً، وجب عندهم حتمل تصف قيمة الضمان، أي كالرأي اآليت

ه إذا اصطدم يارسان أو ماشيان، أن ومضمونه: لمالكية والشايعية وزير من احلنفيةهو لو : املذهب الثاين
بأن قصَّرا يف صيانة آالهتما، أو قدرًا على ( أو سائقهما)بتفريط من رباهنما ( ومثلهما السيارتان)أو سفينتان 

يف مثلها، وجب على  ( أو السيارات)ضبطهما، يلم يضبطا، أو سريَّا املركبني يف ريح شديدة، ال تسري السفن 
ا تلف لآلخر، ألن التلف حصل بفعلهما، يينقسم الضمان عليهما، ويهدر كل واحد منهما نصف قيمة م

 .(2)النصف اآلخر بسبب يعل كل واحد يف حق نفسه

دون تفريط، وإمنا بقوة قاهرة، كريح شديدة وحنوها، يال ضمان على  سيارتنييإن حدث التصادم بني الس
 .(3)أحد

قهي الذي خرج بأحكام مهمة، حيث ذكر املستندات ويف االخري ميكننا االعتماد على قرارات اجملمع الف
اليت تناوهلا  التطبيقاتهذه اليت تنبين عليها هذه املسألة، كما ذكر اهم القواعد الفقهية اليت نستخرج منها 

  .اجملمع

 8د\2\55:قرار رقم 
 بشأن حوادث السير

بروناي دار , ري باجوان ن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دوره مؤتمره الثامن ببندر سيا
 .م  1996يونيو 25-21ه الموافق 1111محرم 5-1السالم من 

وبعد استماعه ( حوادث السري: )  بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع
اهتم وبالنظر إىل تفاقم حوادث السري وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلك، إىل املناقشات اليت دارت حوله 

واقتضاء املصلحة سن األنظمة املتعلقة برتخيص املركبات مبا حيقق شروط األمن كسالمه األجهزة وقواعد نقل 

                                                 

 .لوث يف قضايا يقهية معاصرة، املرجع السابق: انظر (1)
 .315قضايا يقهية معاصرة ص لوث يف:انظر (2)
 .313املرجع السابق ص: انظر (3)
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امللكية ورخص القيادة بالشروط اخلاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد املرور والتقيد هبا وحتديد 
 .السرعة املعقولة واحلمولة

 :قرر ما يلي
ألنه من ويل األمر ييما ينظمه من ،لتزام بتلك األنظمة ال لخالف الشريعة اإلسالمية واجب شرعاإن اال-أ

وينبغي أن تشتمل تلك األنظمة على األحكام الشرعية اليت تطبق يف ،إجراءات بناء على دليل املصاحل املرسلة
 .هذا اجملال

ملن خيا  تلك التعليمات ،نها التعزيز ملايلوم،مبا تقتضيه املصلحة أيضا سن األنظمة الزاجرة بأنواعها -ب
املنظمة للمرور لردع من يعرض امن الناس للخطر يف الطرقات واألسواق من أصحاب املركبات ووسائل النقل 

 .األخرى أخذا بأحكام احلسبة املقررة

سالميه وان  احلوادث اليت تنتج عن تسيري املركبات تطبق عليها أحكام اجلنايات املقررة يف الشريعة اال-2
والسائق مسؤول عما حيدث بالغري من أضرار سواء يف البدن أم املال إذا ،كانت يف الغالب من قبيل اخلطأ

 :حتققت عناصرها من خطأ وضرر وال يعفى من هذه املسؤولية إال يف احلاالت اآلتية

وهي كل أمر عارض ،إذا كان احلادث نتيحه لقوه قاهره ال يستطيع ديعها وتعذر عليه االحرتاز منها-ا
 .خارج عن تدخل اإلنسان

 .إذا كان بسبب يعل املتضرر املؤثر تأثريا قويا يف إحداث النتيجة-ب 

 .إذا كان احلادث بسبب خطأ الغري أو تعديه ييتحمل ذلك الغري املسؤولية-ج

ا إن كانوا ما تسببه البهائم من حوادث السري يف الطرقات يضمن أرباهبا األضرار اليت تنجم عن يعله-3
 .والفصل يف ذلك إىل القضاء،مقصرين يف ضبطها

إذا اشرتك السائق واملتضرر يف إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من اآلخر من -4
 .نفس أو مال

وأما املتسبب يال ،يان األصل أن املباشر ضامن ولو مل يكن متعديا،مع مراعاة ما سيأيت من تفصيل-أ-5
 .إذا كان متعديا أو مفرطايضمن إال 

إذا اجتمع املباشر مع املتسبب كانت املسؤولية على املباشر دون املتسبب إال إذا كان املتسبب -ب
 .متعديا واملباشر غري متعد

يعلى كل واحد من املتسببني املسؤولية ،إذا اجتمع السببان خمتلفان كل واحد منهما مؤثر يف الضرر-ج
 .وإذا استويا أو مل تعر  نسبة أثر كل واحد منهما يالتبعة عليهما على السواء،ررلسب نسبة تأثريه يف الض
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ن ا:القول ندرج حتته من القواعد الشرعية ، ميكن توبناء على أقوال الفقهاء يف مسائل هذا املوضوع ، وما 
 : على الطريقة اآلتية يكون توزيع املسؤولية يف حوادث السيارات 

رة إنسان عمدا أو خطأ يرمته إىل جانب وأصابته سيارة أخرى مارة يف نفس إذا صدمته سيا :أوال  
 : الوقت يمات 

يإن كانت إصابة كل منهما تقتله لو انفردت وجب القصاص منهما له ، أو الدية عليهما مناصفة     .1
ابتان أو كانت على ما تقدم من اخلال  ، والشروط يف مسألة اشرتاك مجاعة يف قتل إنسان ، سواء تساوت اإلص

  .إحدامها أبلغ من األخرى مادامت الدنيا منهما لو انفردت قتلت 

وإن تتابعت اإلصابتان وكانت األوىل منهما تقتل ، وجب القصاص أو الدية على سائق األوىل ،     .2
الثانية ،  ويعزر سائق الثانية ، وإن كانت األوىل ال تقتل ومات بإصابة الثانية يالقصاص أو الدية على سائق

  .وجيب على سائق األوىل جزاء ما أصاب من قصاص أو حكومة 

إذا أصابت سيارة إنسانا جبروح أو كسور ، وأصابته أخرى جبروح أو كسور أقل أو أكثر من  :ثانيا  
األوىل وكل من اإلصابتني ال تقتل إذا انفردت يمات املصاب من جمموع اإلصابتني وجب القصاص أو الدية 

 . ائقني مناصفة على الس

إذا ديع إنسان آخر يسقط أو أوثقه يف طريق يأدركته سيارة ووطئته يقتلته أو كسرته مثال يقد  :ثالثا  
على السائق ضمان ما أصاب من نفس أو كسر ، ويعزر الدايع أو املوثق أو الدايع املتسبب ، وحيتمل : يقال 

 . كليهما مشرتك مع السائق يف ذلك أن يكون الضمان عليهما قصاصا أو دية أو حكومة ألن  

إذا أصابت سيارة إنسانا أو ماال وأصابته أخرى يف نفس الوقت أوبعده ومل ميت ومتايزت الكسور  :رابعا  
 . أو اجلروح أو التلف يعلى كل من السائقني ضمان ما تلف أو أصيب بسيارته قل أو كثر 

ومل تتمايزا ومل ميت، أو أصابتا شيئا أو أتلفتاه  إذا أصابت سيارتان إنسانا جبروح أو كسور:  خامسا 
 . يعليهما القصاص يف العمد ، وضمان الدية واملال بينهما مناصفة 

إن استعمل السائق املنبه من أجل إنسان أمام سيارته أو يريد العبور يسقط من قوة الصوت أمام : سادسا 
وإن سقط حتت سيارة أخرى ضمنه سائقها ألنه  سيارته ووطئته سيارته يمات أو كسر مثال ضمنه السائق ،

وحيتمل أن يكون بينهما الشرتاكهما ، كاملمسك مع القاتل ، وإن سقط يمات . مباشر ومستعمل املنبه متسبب
 . أو كسر مثال مبجرد مساعه الصوت ضمنه مستعمل املنبه 

سري وأصاب إنسانا أو إذا خالف سائق نظام السري املقرر من جهة السرعة أو عكس خط ال :سابعا  
 . سيارة أو أتلف شيئا عمدا أو خطأ ضمنه 
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: يكون عليه الضمان احتماالت األولوإن خرج إليه إنسان أو سيارة من منفذ يحصل احلادث يفي من  
أن يكون على السائق املخالف للنظام العتدائه ومباشرته ، وحيتمل أن يكون على من خرج من املنفذ يجأة 

 . ومل حيتط لنفسه ولغريه ، وعلى من خالف نظام املرور التعزير مبا يراه احلاكم أو نائبه  ألنه مل يتثبت

وحيتمل أن يكون الضمان عليهما لالشرتاك يف احلادث ، وإن اعرتضته سيارة تسري يف خطها النظامي أو 
خالف للنظام احلق زمحته ، يإن كان ذلك عمدا منه يالضمان عليه ، وإن كان خطأ يالضمان عليهما وعلى امل

 .  (1)العام وهو التعزير مبا يراه اإلمام
من خالل قرار اجملمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر  ألحكام الشرعية املتعلقة لوادث املروراوميكن ذكر 

  :االسالمي على النحو التايل
تعلقة لوادث املرور لث جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي بعض األحكام امل

املعاصرة ، وبعد اطالعه على البحوث اليت وردت إليه هبذا الشأن واستماعه للمناقشات العلمية اليت دارت 
حوله ، وبالنظر إىل تفاقم حوادث السري وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاهتم ، واقتضاء املصلحة سن 

قق شروط األمن كسالمة األجهزة وقواعد نقل امللكية ورخص القيادة األنظمة املتعلقة برتخيص املركبات مبا حي
المرور واالحتياط الكايف مبنح رخص القيادة بالشروط اخلاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد 

 - :والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والمحمولة , قرر المجمع ما يلي 
زام بتلك األنظمة اليت ال لخالف أحكام الشريعة اإلسالمية واجب شرعاً ، ألنه من أن االلت -أ  : أوالً  )) 

طاعة ويل األمر ييما ينظمه من إجراءات بناًء على دليل املصاحل املرسلة ، وينبغي أن تشتمل تلك األنظمة 
 .على األحكام الشرعية اليت مل تطبق يف هذا اجملال 

نظمة الزاجرة بأنواعها ، ومنها التعزير املايل ملن خيالف تلك مما تقتضيه املصلحة أيضًا سن األ -ب
التعليمات املنظمة للمرور لردع من يُعرِّض أمن الناس للخطر يف الطرقات واألسواق من أصحاب املركبات 

  .ووسائل النقل األخرى أخذاً بأحكام احلسبة املقررة 

عليها أحكام اجلنايات املقررة يف الشريعة اإلسالمية ، احلوادث اليت تنتج عن تسيري املركبات تطبق  :ثانيًا 
وإن كانت يف الغالب من قبيل اخلطأ ، والسائق مسؤول عما حيدثه بالغري من أضرار ، سواء يف البدن أم املال 

 - :إذا حتققت عناصرها من خطأ وضرر وال يعفى من هذه املسؤولية إال يف احلاالت اآلتية 

                                                 

 www.yaqob.com اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإليتاء :انظر.(1)
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جة لقوة قاهرة ال يستطيع ديعها وتعذر عليه االحرتاز منها ، وهي كل أمر عارض أ ـ إذا كان احلادث نتي
 .خارج عن تدخل اإلنسان 

 .ب ـ إذا كان بسبب يعل املتضرر املؤثر تأثرياً قوياً يف إحداث النتيجة 

 .ج ـ إذا كان احلادث بسبب خطأ الغري أو تعديه ييتحمل ذلك الغري املسؤولية 

البهائم من حوادث السري يف الطرقات يضمن أرباهبا األضرار اليت تنجم عن يعلها إن  ما تسببه   :ثالثًا 
 .كانوا مقصرين يف ضبطها ، والفصل يف ذلك إىل القضاء 

إذا اشرتك السائق واملتضرر يف إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من اآلخر  :رابعًا 
 .من نفس أو مال 

عاة ما سيأيت من تفصيل ، يإن األصل أن املباشر ضامن ولو مل يكن متعديًا ، وأما أ ـ مع مرا:  خامساً 
 .املتسبب يال يضمن إال إذا كان متعدياً أو مفرطاً 

ب ـ إذا اجتمع املباشر مع املتسبب كانت املسؤولية على املباشر دون املتسبب إال إذا كان املتسبب 
 .متعدياً واملباشر غري متعد 

مع سببان خمتلفان كل واحد منهما مؤثر يف الضرر ، يعلى كل واحد من املتسببني املسؤولية ج ـ إذا اجت
لسب نسبة تأثريه يف الضرر ، وإذا استويا أو مل تعر  نسبة أثر كل واحد منهما يالتبعة عليهما يف السواء 

  .  ((واهلل أعلم . (1)

ملكة العربية السعودية ببحث أحكام حوادث وقد قامت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإليتاء بامل

 .  (2)السيارات وتوصلت إىل مجلة من األحكام ال لختلف يف عمومها عن قرار اجملمع
األحكام اليت قررها اجملمع بشأن حوادث السري مبنية يف جمملها على دليل املصلحة املرسلة وبعض  إن

املرورية املعاصرة املسائل والقضايا كثري من احلكم على الفيت امل وأالقواعد والضوابط الفقهية اليت ميكن للقاضي 
اْلحكام الشرعية على اْلمور  حتت هذه األسس، ومن أهم املستندات اليت اعتمد عليها اجملمع الفقهي لبناء 

 :الحديثة

                                                 

 – 132ص (  31) هـ قرار رقم 1414جمموع قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثامنة عام  :انظر (1)
134 . 

  . 33 – 23هـ ص  1429(  23) مية العدد جملة البحوث اإلسال :انظر (2)
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ملا يف االلتزام أن املصلحة املرسلة هي دليل االلتزام باألنظمة املرورية اليت ال لخالف أحكام الشريعة  : أوالً 
هبا وطاعة ويل األمر ييما ينظمه من إجراءاهتا من حفظ ملقصود الشرع يف األنفس واألموال ولو اقتضى األمر 

والعمل باملصلحة املرسلة حجة عند األكثر  . (1)إىل سن العقوبات الزاجرة ملن خيالف تلك األنظمة املصلحية

 .(2)من أهل العلم
؛ قول النيب صلى اهلل عليه  همة اليت تضبط حقوق الناس يف حوادث املرورأن من القواعد امل :ثانيًا 

وهذا احلديث يقرر قاعدة كلية هي من مبادئ الشريعة اإلسالمية من ،   (3) ((ال ضرر وال ضرار ))  :وسلم
، بل يشري إىل ريع الضرر وحترمي اإلضرار بالغري، وهذا احلديث إذا تأملنا ييه ال يكتفي بتحرمي إضرار الغري يقط 

وجوب الضمان على من سببه ، وذلك ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يبني هذا األصل بصيغة النهي الذي 
يدل على التحرمي يقط ، بل إنه صلى اهلل عليه وسلم ذكره بصيغة نفي اجلنس ، وييه إشارة لطيفة إىل أنه كما 

ب عليه ، إن صدر منه شيء من ذلك ، أن ينفي جيب على اإلنسان أن جيتنب من إضرار غريه ، كذلك جي
الضرر عن املضرور الذي أصابه ، إما برّده إىل احلالة األصلية إن أمكن ، وإما بتعويضه عن الضرر وأداء 

 .(4) الضمان إليه ، ليكون عوضاً عما ياته
من مجلتها ومما يدل على وجوب تعويض املصاب ؛ أحكام الديات املبسوطة يف كتب الفقه واحلديث و 

ييما خيّص موضوعنا ، حديث الرباء بن عازب رضي اهلل عنه أن ناقًة له دخلت حائطًا لرجل يأيسدت ييه ، 
يقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن على أهل احلوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أيسدت املواشي بالليل 

 .(5)ضامن على أهلها
ن سّبب ضررًا آلخر يإنه ضامن ملا أصابه، يالسائق للمركبات وهذا احلديث من أصرح األدلة على أن م

الناقلة مسؤول عما حيدثه بالغري من أضرار نتيجة احلوادث املرورية اليت تقع به سواء كان الضرر يف البدن أم 
 -: يتحقق بأمور ثالثةأن الضمان : املال بشرط حتقق عناصر الضمان ؛ ومجلتها كما قّرره الفقهاء 

                                                 

   . 33و  35ص (  23) جملة البحوث اإلسالمية العدد    ؛  51االستصالح واملصلحة املرسلة للزرقا ص  :انظر (1)
 .215ص5، البحر احمليط ج 4/433،شرح الكوكب املنري1/322املستصفى :انظر  :انظر (2)
        سبق لخرجيه (3)
 . 1232 – 913ص  2، ج  342 – 332ص  1يف الفقه اإلسالمي للدكتور أمحد موايف ج  الضرر: انظر (4)
  ( . 2332) ، وأخرجه ابن رقمه (  3534) أخرجه أبو داود رقمه : انظر (5)
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أما إذا وقع احلادث نتيجة لقوة قاهرة ال  .(1)الضرر وإيضائه إىل اإلضرار بنفسه أو سببه املباشرالتعدي و 
يستطيع ديعها أو لسبب خطأ الغري وتعديه يإنه ال يضمن قياسًا على راكب البهيمة يإنه يضمن جناية يدها 

ن مينعها منه ، وكذا من نّفر ويمها ووطئها برجلها وال يضمن ما نفحت برجلها أو بذنبها ألنه ال ميكنه أ

العجماء جرحها ))  :وحديث. (2)البهيمة أو خنسها ضمن وحده جنايتها دون املتصر  ييها ألنه املتسبب

يفي هذه القاعدة إذن نفي الضمان .(4)حمموٌل على من ال يّد له عليها وليس هلا قائد أو راكب (3) ((جبار 

 .(5)من تلقاء نفسها  أو الضرر عن اإلتال  الذي تسببه البهيمة
ما تسببه البهائم من حوادث السري يف الطرقات ييضمن أرباهبا األضرار اليت تنجم عن يعلها إن   :ثالثًا 

كانوا مقصرين يف ضبطها لعموم قضاء النيب صلى اهلل عليه وسلم ألهل احلوائط لفظها يف النهار وأن ما 

وما يرتتب على إمهال هذه البهائم من  .فريطهم يف حفظها ؛ لت (6) أيسدت املواشي بالليل ضامن على أهلها
مفاسد وأضرار وحوادث مفجعة جعلت من السائغ شرعًا أن يتحمل أرباهبا الضمان واملسئولية النامجة عنها 

 . (7) لضررها وملخالفة أصحاهبا األنظمة واللوائح اآلمرة لفظها
ع احلادث ، يإن هناك بعض القواعد الفقهية اليت قررها يف حالة اجتماع املباشرة والتسبب يف وقو  :رابعًا 

 - :الفقهاء ملعرية الضامن يف احلادث هل هو املباشر أو املتسبب ؟ ومن تلك القواعد 

  (( ًاملباشر ضامن ، وأن مل يكن متعديا)) (8) . 
                                                 

جملة األحكام الشرعية   ؛  231 – 234قواعد ابن رجب ص   ؛  29و  21ص  4الفروق للقرايف ج  :انظر (1)
 .  443 -443حممد إبراهيم أمحد علي ص . عبد الوهاب أبو سليمان ود . حتقيق د للشيخ أمحد القاري 

 ص 5مغين احملتاج ج   ؛ 421ص  2؛ الكايف البن عبد الرب ج 353– 352ص  12يتح القدير ج  :انظر (2)
؛ نيل  242 – 235ص  3؛ اإلنصا  ج  251ص  3؛ ،نيل املآرب ج  544ص  12املغين ج   ؛334
 . 34/  3األوطار 

، وأخرجه مسلم رقمه   ( 3913) املعدن جبار والبئر جبار،  رقمه : أخرجه البخاري يف كتاب الديات،  باب :انظر (3)
 (1312 .  ) 

  . 544ص  12املغين ج :  :انظر (4)
  .  .233ص. م2224/ هـ 1425، سنة 3القواعد الفقهية، لعلي امحد الندوي، دار القلم، دمشق، ط :انظر (5)
  . 568 ص 1باب القضاء يف الضواري واحلريسة، ج " كتاب األقضية "رواه مالك يف املوطأ  (6)
ـوادث املواشي ال سيما اإلبـل يف دورة اجمللـس التاسـعة ، وقد صـدر من جملس هيئة كبار العـلماء ثالثة قرارات بشـأن ح (7)

 .والسابعة والثالثون وقد نظمت احلكومة لوائح للوقاية من ضرر املواشي على الطرق   والثانية والعشرون ،
  . 454 – 435القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ص : انظر.(8)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1539&idto=1617&lang=&bk_no=7&ID=523
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1539&idto=1617&lang=&bk_no=7&ID=523
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  (( ًاملسبب ضامن إن كان متعديا)) (1)  . 

  ((م إىل املباشر إذا اجتمع املباشر واملسبب ، أضيف احلك)) (2) . 
وقد ابتىن على هذه القواعد حتديد الضمان واملسؤولية اجلزئية الواقعة عند حصول حوادث السري 

 . (3) املشرتكة

                                                 

 . 455املرجع السابق ص (. 1)
؛  192األشباه والنظائر البن جنيم ص   ؛  293األشباه والنظائر للسيوطي ص   ؛ 21ص  4للقرايف ج الفروق: انظر(.2)

الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه    ؛  315القواعد الفقهية للندوي ص   ؛ 443القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ص 
  . 325الكلية للبورنو ص 

القاضي العثماين ولث الشيخ عبد القادر العماري يف جملة جممع الفقه : تطبيقات هذه القواعد يف لث : انظر.(3)
 913ص  2الضرر يف الفقه اإلسالمي للدكتور أمحد موايف ج   ؛  314 – 133ص  2اإلسالمي العدد الثامن ج 

 . 33 – 23ص (  23) جملة البحوث اإلسالمية العدد   ؛  1221 –
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 نتائج البحث

ويمكننا بعد الدراسة المتواضعة والتي هي مستخلصة مما سبق ذكره في هذا البحث الذي نعرض 
التي هي مأخوذة من آراء واقوال العلماء القدامى والمعاصرين, , و  لموضوع احكام السياقة في االسالم

 :والتي هي مرسومة على شكل قرارات على النحو التالي
 : ةــــــــــــرة طبقا للقاعدة الذهبيــــاملعاصاة ـــــــــــــــــــــــوضع نظام املرور واجب على احلاكم ، وضرورة تقتضيها احلي (1)

 ل متصر  عن الغري يعليه أن يتصر ك: " أو  (1)"وط باملصلحةالتصر  على الرعية من "

 .  (2)"باملصلحة
 . واملصلحة العامةطاعة احلاكم ييما يضعه من تنظيمات واجبة شرعا، وذلك حتقيقا للنفع العام  (2)

 اإلضرار باآلخرين يف أنفسهم وأمواهلم، أمر ممنوع وحمظور شرعا، ومضمونة نتائجه على املباشر والفاعل (3)
 .ومسئوليته كما قرره الفقهاء ة السائقاحلادث خارج عن قدر اذا كان  إال

 . االنتفاع بالطريق العام حق مشروع لكل شخص بشرط السالمة، والتحرز عما يتمكن التحرز منه (4)

 . ملسئولية يف حوادث السري ، أمر ضروري ملعرية الضامناحتديد  (5)

اذا كان احلادث أموال سواء كان عمدا أم خطأ،املسئول يف حوادث السري، ضامن ملا أتلفه من نفس و  (3)
املسؤول يف احلادث املروري ضامن ملا يتلفه من نفس أو مال تعمد ذلك أم  و .حتت مسئولية السائق 

أما إذا وقع احلادث نتيجة لقوة قاهرة ال يستطيع ديعها أو  .، لكنه مع العمد جرمية وإمث عظيمال 
 .لسبب خطأ الغري وتعديه يإنه ال يضمن

صيام شهرين متتابعني، ألن عتق رقبة اليوم : فارة واجبة ملن اتلف نفسا يف حوادث املرور خطأ، وهيالك (3)
 . غري موجود يف الواقع

من تسبب يف قتل إنسان يف حادث مروري ، يان كان عمدا يالدية من ماله، وان كان خطأ يالدية من  (1)
 . عاقلته

 . او ابراء ذمةويض أو ضمان نفس أو مال يضيع من غري تعحق يف ليس يف اإلسالم  (9)

                                                 

 .51/جملة األحكام العدلية م: انظر (1)
 .121السيوطي، األشباه والنظائر ص: انظر (2)
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 العقوبة املالية على املخالفات لنظام املرور مشروعة عند بعض العلماء، كما هو معلوم يف كتب الفقهاء (12)
 . املعتمدين

 .يف تقليص احلوادث ايعتمد عليه ةملرورية ضرورياترسيخ الثقاية املرورية يف اجملتمع والتوعية  (11)

يديعان الباحث أو العامل إىل دراسة اجلديد إلحلاقه بالقدمي عن  أن مرونة الفقه اإلسالمي ومشوليته  (12)
 .بصفة عامةالكلية الفقهية ومقاصد الشريعة االسالمية او القواعد طريق القياس أو القواعد 

ويف االخري نسأل اهلل تعاىل التوييق والسداد وان جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي وان يتقبله بقبول 
ن يف ميزان حسناتنا يوم القيامة، وصل اللهم وسلم على سيدنا وبينا حممد وعلى آله وصحبه حسن، وان يكو 
 .اىل يوم الدين، آمني واحلمد هلل رب العاملني بإحسانوالتابعني هلم 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 األسباب الموجبة للمسؤولية في حوادث المرور
 :المقدمة

أصبببببببادث املبببببببثا و اكل كببببببببً وقبببببببا   أبببببببتا ،اببببببب      ببببببب       ببببببب    ت  بببببببً أ بببببببلا  ا   ببببببب    أصبببببببادث 
 احببببببأه  بببببب  أ ببببببف اكأببببببتدي ا ببببببت ا بببببب تست اكببببببثاك  اك  بببببببً  ا    بببببب ي ا اأببببببلبً  ا بببببب  أت ا    بببببب ي   
أ بببببف   ث ببببب ي املهببببب ه  ا بببببإض  بببببث ا  تدبببببل ا اأبببببلض  وببببب  ً     ببببب  اتابببببأ   ببببب   أببببب ،ا ا     هبببببً     بببببهً 

 بببب ال    بببببً وبببب  ً  ابببب  أصبببباجي  سا بببب   ا   ببببا   ببببض  ابببب   امل ببببث   ا   احبببب ي   وبببب     ثوبببب  ا  ت هببببإ  خ
 .   دأ    املثا و أ    ض أ ا ا أبل    جلً أسا هب   ا    هف    آث ك   ا   اهً

  هببببببث  )  تبببببب إ   ببببببض  حدبببببب اه ي  ت  ببببببً ا دببببببدً ا   كهببببببً   دببببببأ املببببببثا و اكل كبببببببً أك ا  أ،قببببببل  بببببب  
 ( . 1) ادهب مث  هً  ثدثني   هث  ش ص  مخ ً  دبني  ت ف  ص   ي خ  ه( ب   ش ص ستث 

  ببببببأ سبببببباا  ل،ببببببس ااحدبببببب إ  أ  ببببببً   ببببببل اسابببببببأ   بببببباً ا ث هبببببب ي  ببببببثا و اكببببببل ك   ا   ببببببً سببببببتثاي 
 ( . 2)اك وهً     هك    ااص   ي   ااص   ي ا   ه

 ا  ت هإببببببببببً  ثوببببببببب  ا  بببببببببثا ني  ا  بببببببببثااجي    ببببببببب  أ   ت  بببببببببك   بببببببببث   اإ  بببببببببً  ببببببببب  ا ت حهبببببببببً ا  أبببببببببلب هً 
 بببببث بل ( 6)    ببببب  ث  اكبببببل ك  ا  بببببلاك ك بببببف  7002  بببببتً ( 91) األ   بببببً اكبببببل كض    بببببأ صبببببأك اكلسبببببث  ك بببببف 

ا أاخ هببببببً    دادببببببً ا  ت هإبببببببً   ا  ببببببإا  اشبببببب  د   ببببببض وببببببثا        بببببب ي اكببببببل ك     ببببببأ كا ببببببض اكأببببببل  أ  
هتبببببأ  ا  بببببد ً اكل كببببببً   اك   بببببب   ه ببببب     ث ببببب ي اجلبببببتجي  أ ببببب  ب ضببببب   ا  ببببب  ث   بببببلااف ا  ببببب   اكبببببل ك ا بببببت 

ا دادببببببً ا  ت هإبببببببً   ببببببأ اضبببببب تث اك    بببببب ي اكل كبببببببً   ا،  ببببببض اكأببببببل  ابببببب   ببببببث  اك     بببببب  ث  ا   ث بببببب ي  
 ذ بببببببك   املببببببب  ي ا بببببببت ب  ببببببباب  ه ببببببب  ا أببببببب ص ا  ببببببب ا  أ    ابببببببأ اكل،ابببببببً اكهت  هتهبببببببً    ببببببب     بببببببثي 

    بببببببب   ر  بببببببب  أ  ك ث  بببببببب  أ   ببببببببأ  احبببببببب ا   أ   ببببببببأ   لا بببببببب ه ا  ببببببببثا ني أ  شبببببببب ص  بببببببب   ،بببببببب   ذ ببببببببك   شبببببببب 
   سببببببثاإ ،بببببب   ذ ببببببك   ببببببأا  أ  خ بببببب     ببببببلا  كبببببب   ببببببأو  بببببب  ا بببببباب   ث هبببببب ي   ا   ببببببا ا  بببببب  (3)ا  ببببببثااجي

ملببببثا و اكببببل ك  ،قلهتبببب   ا ببببت  ببببو  تبببب   ا أبببببً أ  ا   ببببثب   ا ببببإض ا ببببس   بببب  شببببل، ي ا  بببب  ني   بببب   ببببص   هبببب  
 ا  بببببد حبببببثا و ا  بببببه كاي  بببببو صبببببثك األ  ببببب   اك  ببببببً ا بببببت .   اكدببببب حب أ  ا  ببببب  ث  اكبببببأيذ بببببك   ا  ببببب  ث 

بادبببببب   ه بببببب  ا  ضبببببب إ ا  بببببب  ض   أل ببببببا  ابببببب   األسببببببا   ا ت  ببببببً  بببببب  ا  بببببب    حببببببثا و اكببببببل ك سببببببتاد  

                                                           
 .ا ثك اجل ث  األ تهً     ني ا  د ً   حثا و اكل ك 981ص 9111ا  أ  ا ق ي جم ً ا  تل ا ألطو أ  كه  يب  ( (1
 (197)  ( 199)   اك  ه 7001  تً ( 99)   ث  ا   ث  ي ك ف  ( (2
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  تببببببب  ست  دبببببببل  قتببببببب   . ببببببب  األ  ببببببب   أ  ا بببببببل،  اكببببببب  ض   الابببببببً   بببببببث ا   بببببببا  ا ت هابببببببً   د بببببببً ا  بببببببااهً
 ا  ببببببه       ادقببببببني    ببببببل    اكادبببببب  األ     ً األسببببببا   اكث اببببببً     ببببببر  هً   حببببببثا و اكببببببل كك ل بببببب
األسبببببببببببا   اكث ابببببببببببً     بببببببببببر  هً   )   اكادببببببببببب  ا قببببببببببب ي    ( ا   لببببببببببببف  بببببببببببثا و اكبببببببببببل ك  أسبببببببببببا هب )   

 (.حثا و اكل ك
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 المبحث األول
 تعريف الحادث المروري وأسبابه

 المطلب األول
 (حادث السير ) الحادث المروري عريف 

 :تعريف حادث السير: أولا 
ا لب    حمأ ا     7002  تً ( 91)مل اثك   ثا ني ا    أ  اكل ك ا د  كه     ل  آخل   اكلسث  ك ف 

 ا،  ض  إح  ً ذ ك   ملثا و اكل ك     بت ج  ت     آث ك ات تس   ض اكل ك أ    ض ا   ا  أ    ض اك ر  
ا    ث  اكد حب أ  اكأي   اك  ث هً ا   د بً أ  اك  ث هً اجلت اهً ا ت  ص   ه      ث  ا   ث  ي ا        

- :  ثك    ض      ا    كبف ا ص دحهً ك  ث  امل  و اكل كض
 احأه أ  أ،قل (  ل،اً)امل  و اكل كض  ث حأو ا  اوو  أو  أ   خت ه    ا      اا سه كه  (9)

    ه    بت ج    . أخلى أ   أ ه أ  حهثا  ي أ    ض طلب      أ  خ ص(  ل،ا ي)سه كاي    
امل  و اكل كض ا  ه ي ا    ي    ط ه ً   ك   ت ي  اكل،ا ي      ه ً ار ض    ا ث  ه أ  

 ( .1)اا   ً اك  أاً
  هابببببً    ببببب ال   األ بببببثا أ  خ  أ   صببببب   ي   األ  ببببب    املبببببثا و ا بببببت اتببببب ج  ت ببببب     ببببب   األك ا  (7)

 .اس      اكل،اً   ض ا  لب 
أل     ث ،ا األ ثك ا بت اتب ج  ب  ا  ب    ا  لبب  ا  ب     ب  ب ابب   بض ذ بك  ب  أوبلاك ا دب   ب     (1)

أ   ب أل ثا   -أ لا ا  أ  مج  ب ي-ا        لب  ا      أل     تت    هأ   أ  ا ضلك ا إض ب د  ا    
 ( .2)سثاإ ،    ا شلا     و أ     اا       ث   –    بض ت  س ا  اكل،اً  -ث ً ت ث ً أ  غ   ت 

،بببا  ا  بببً أمل بببث وبببلكا   ببب       مجبببً  ببب  اسببب      اكل،ابببً أ  ا  ا ك ببب  أ  ) بببلت حببب  و ا  ببب     ببب   (1)
 ( .حلب    أ  ات ثل أ  س ث  أ ساإ أ  أشه إ  ت  

   ح  بببً  بببأ  سببب  اكل،ابببً   بببقدم سببب ا  اكل،ابببً  ببب     ببب  لغف  ببب  ذ بببك اتببب    بببث  املببب  و اكبببل كض حبببى
 بب   ث ف  ابب ه    تبب   اتبب  ا  ث ببف  هبب  األ ببل ا ببإض أ ى    اصبب أا  سببه كاي أخببلى  بب    ببإا املبب  و   ببس  

    ب  ث  اكبل ك ( 28) (22)    ثب    ث بأتا خ     ث ب ف        ً   ألاا   ا  ثا ني ح ب اك  اني 
اب أ  بتث    ثت  ا    ك اكل،ا ي اكهت  هتهً   األ  ،  اك ددً  إ ك       كب   بأ     ا ت اتص      
 . ا    ً اكلخدً

                                                           
 1  ص 7001ب سل ا    ض  آخل    حثا و ا  ه كاي    أبتً ا لب ض       ً اك ك س ث    ا   ث بً    ( (1
كل ك   ا  ألب  اجلت او ااسد و     ً ا تا   ا ثطتهً             ا ح     جي حم أ ح         حثا و ا ( (2

  دهأه
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 بإا دببأ أ   ب  ث  ا   ث بب ي  بص   ببض ،ببا  ب  ا بباب    ب     ببثي شبب ص  ب   ،بب   ذ بك   شبب     بب  
 مببب  أ   ببإا ا  بب   ببث ا  بباب   حدببث   .  ر  بب  أ  ك ث  بب  أ   ببأ  احبب ا   أ   ببأ   لا بب ه ا  ببثا ني  ا  ببثااجي

ا ضبببلك  بببإذا    بببث  بببأبت   ت صبببل اك بببر  هً ا   دببب بً ا بببت  بببو أسببب ري ا   بببثب   ببب  حببب  و اكبببل ك أ  ا  ببب  
 .      يل ب     لاتا     ا   ثب 

  ببب  خبببد  ا بببك ا   ببب كبف ب ضبببجي  تببب   ببب   املببب  و اكبببل كض  بببث   هابببً     ببب   ا بببت ب بببث  هبببب  اا  ببب   
 .       ثا ني  ا  ثااجي ا ت  و ث   ت هف ا    أ  اكل ك  د ا  لب  ا        

  ابببا أ   بببثض   أسبببا   حببب  و اكبببل ك    بببل     أ بببثا  املبببثا و اكل كببببً ا بببت و بببأ ك ل بببً  ث اببب ي 
 .األسا       ر  هً    امل  و  ا ت  و  أ ار ض    ا ث  ه أ  اا   ً اك  أاً

 بأى اجل هب   بإ  ا  ت صبل ا بت اأب كس   اك بر  هً     بث  املبثا و اكل كببً  بو ا  ب ا   ،    ث    بث  
 . اكل،اً  ا  تدل ا األض  ا  لب 

ا  ت صل ا ت اأ كس      ث ه       امل  و اكل كض  ذ ك   اج        ً ا  ثا ني  ا  ثااجي   :ثانياا 
- :ل ك ا    ج  ت  أ ثا  املثا و اكل كبً ا    هًاكل كبً   ثا أ  ا  سا  ي ا         ث  اك

 (     ث  )اد     ني سه كاي       ً  (9)
 (اد     ني سه كاي  تأ ا    ط  ي)اد      ض شتا  ا بً  (7)
 (سه كاي ا       س ا    )اد      ا  ف  (1)
 .اد       يب (1)
 (ا     ت)اد    أثت إ ا أ كا   (5)
 .صأ  سه كه   ث  ً (6)
 .ث  ثصأ    ف  (2)
 (   ه ا  د  أ    أ ا  ه له   ض ا  ه كه)ح  و   ه كه  احأه  (8)
 .  س  أ ه (1)
 .صأ   كا ً (90)
 .صأ  حهثا  (99)

  إ  األ ثا    املثا و اكل كبً ذ،ل       ض ساها املدل أل ا ا   لت   ض    ا  اا           
 : (1) و اكل كبً   ك ا    ادت       ت ي           األسا   ا ت ار ض أل ثا     املثا

 .ا ب   ك    ا   ا  (9)

                                                           

 .اك  ه األ   7002   ث  اكل ك ( 91)اكلسث  ك ف (9)
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 .  أ    ا   ا     ا  ه  ه  (7)
 . أ  ا   هأ      ً اكل ك (1)
 .ا   ثك   ا  ه  ه  ا  ل ً ا سااأه (1)
 .أ   دد  ( اكل،اً) أ  صه  ً ا  ه كه  (5)
 .أ       ض ا  لب    تدته ي خ  ه   أ    ث   ثا ا ا  د ً) أحثا  ا  لب  (6)
 (وا    ك     ل  ) أحثا  ا   س  (2)

 المطلب الثاني
 أسباب حوادث المرور

ب  د اا     سثاإ   أ،   س ا    أ  كا،ا   أ    شه    ث ا  تدل األ ف    بإا ا ب    ت  ب  ،ب   حبإكا  أ   
ب       أك ، ٍت    ا ث و  امله ً ،    س  ف   ا  هبا حبثا و اكبل ك   سبتثك  ا  ت صبل ا بت  بو اتبث   بو 

 .ا  اب   حثا و ا   

 :أسباب تعود إلى السائق: أولا 
هش     ا   ا ني   أ  اح ا  ف   ر هلف   أ  ااا   ف    ثا ني  ا  بثااجي ا دب  كه  دبثص اكبل ك    ط

 ببث ،ببا شبب ص ب ببث  سببه  ً  حببأى : ا  بب ا  "   اكبب  ه األ     7002  ببتً ( 91)  ببأ  ببلت اكلسببث  ك ببف 
ب  لوبببث     حبببثا و ، ببب   ببب      لببببف   شببب  ص ا بببإب  " اكل،اببب ي أ  حهثا ببب ي اجلبببل أ  امل بببا أ  ا ل،بببث 

 :اكل ك و   األخ  إ ا ت بلاتا   ا   ا  أ  بلاتاثهن  و   اك  ث هً   اك  اب   ضلك    ف

: اكأببببب ه " شببببب ص بث بببببأ   كل،ابببببً أ  بتبببببث   ببببب      ت ببببب  أ  صببببب  أا    ه ببببب   بببببدت ا  ببببب ا   " ا لا،بببببب 
 ت با األط ب   أ  ا  ابسه أ  اكلوبض أ   األش  ص ا إب  ب       ض أ أا  ف     بأ  ث   ل  ي ا هبأ اك بأه

 ".      حت  ف

 :   ا و ا  ه كاي    األطلات اك  ً  ا لاه هً ا ت ا  اب   املثا و   سا   ا    هً 

 أ    ض ا   ا ني   ألخد  ا    ً    خ صً آ ا   أخد  ا     اكل ك خد  ا     ف    ا ل،    (9)
   ا  ث     ً ا  تل   أ  ا  أخني أ  ،قله اس       س اا (   ا   ده) اكأ ه  ،   ث     ً 

ا اد     أ  اأ ها اكإب   أ  اك اا  دثي   ٍ    س ج  ا  أ    مب           لا  ه    اب 
 .  ه    ث ب ث   ل،ا   
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    ف اكل كبً ا    ك ا تق     ا   ا ني   ت  إه ا  ه  بً   سثاإ   ض    ثى  ث  اكل،اً    ه   أ  ث  (7)
 . (1)  ثا ني ا    اك  ث  هب    ا أ  ً

حدث  ا تق     ا   ا ني   ض ا لخص     ،  إه  ا  أاك   أ   ثا  هل    أ   أ    اك، ف ك   (1)
 . ب اب   ض  ه  ه ا  ه كاي      ر  ه ي   ه ً  هل  أثل  ا شل   ض ا  د ً ا    ً

ا      ،   ل ً ا سااأه  ا  ا    ا  طضإ     أ      إ أ  ثب ي  أ  ا هأ ا   ا ني   ثا ني   ثا أ  (1)
 .اكل ك

 أ   لا  ه ا تق     ا   ا ني خد   ه  ه ا  ه كه ا  ل ت ا ددهً أ  ا ت  هً هلف      ف     (5)
،   طو اك أكاي أ  اا       ض اك تلاي أ  ،د ا    أ  ااك    اجل  و  ا     ا    و   أ  

 .     ي طثب ً     أشا  ذ ك ا تث  
 أ  ا   هأ   سا   ا  د ً اكل كبً      ض ساها اكق     املدل  أ  اكاأاإ  ا ثذه ا  ث ذبً     (6)

 . اا س ا و ا أكا  ي سثاإ ،  ث   كبً أ   ثااهً
   ض   س إه اس      ا   ا ني    لب  أ  ا  ه كه ا ت بل،اثهن   ا ب    ث    اس       إا امل    (2)

ات ا ا   ا       ل     آخل      لا  ا    ثا أ ا    أ  اكل ك   أ  : ساها اكق     املدل 
 . اس         ه كا  ا  صً   ت ا ا دثصو   ل،  

          اك   ا ألض ح  و بدحظ أ      أو   مل ً      ً  سلب ً أض أ   ب ا    لاحا 
 و   أ   ث  خ     ني   سثاإ أ،   خ    ألب   أ   ها     اكل،اً أ   ها        أ  ي     لح ً اث   امل 

   ب دل   ا   ا    ك ه ا   ا ا  ت هً   دىف   ث  امل  و  ا شله  اا : ا  لب       أ ذ ك   ث األ ف 
ري   ،ا حل،ً   ث       إا ب   س   ب  أ ض    ا   ا  أ  بتث     لا  حإكا    ت   ح ول ا   ا  املثا

 ستتً خد   ه  ه أبً  ل،اً    اكل،ا ي    أ  ب د ض    ه  ً  ا   ا    ح   ا  ادل       سهدأو      
 .  أ   ا      ا ثا   ا إض حنه     هش أ،د  ل     أ د   ه     ض أسثأ  أ تض ح  

 أا   اهلببببببب اف ا ت بببببببب    ا  ببببببب ا    اتببببببب  أ  بث بببببببب   بببببببني ا  ا  بببببببب     ا  ببببببب    ا  لببببببببب   حببببببب   اسبببببببب 
احمل ببببث     هببببأ  ا ببببإض بدببببلت ا  ا  بببب   بببب  حل،ببببً اكل،اببببً  ا  لببببب   بببببر ض    شببببل    ا ببببإ     ببببأ  ا  ،هببببس 
  - ا  دببببببلت ا ببببببد     ا ث بببببببث اكت سببببببب أثتبببببب إ ا  ببببببب    وبببببب  ً     بببببب   بببببببأ بتبببببب ج  بببببب    د ببببببب   بببببب  ل   بببببببف

ض    ا    ببببببب    ا  ببببببب        بببببببو ،إصببببببب  ً أحبببببببأ أ سااببببببب   ببببببب  و أ     ببببببب     اك  أببببببب ض أ   ثاببببببب   ببببببببر 
 .  ض ا  لب 

                                                           
 .ا  سا  ي س ا و اكل،ا ي   ض ا  لب  ( 61)  ا  دا ا    ري اك  ه 7002   ث  اكل ك ( 91)اكلسث  ك ف  ( (1
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  تببببببب س أسبببببببا   ا بببببببث     سببببببب ث،ه ي خ ط بببببببً  ا كسببببببب ي غببببببب  حته بببببببً  بببببببأ ب بببببببث  هبببببببب  ا  ببببببب ا       
ا  ببببببه كه ،بببببب    ده   أ  ملبببببب   األغبببببب ي  اكثسببببببه ض   ا بببببب طو ا تدببببببث   اك ببببببأكاي  ا  ببببببأخني أثتبببببب إ ا  هبببببب  ه 

 . أ اث ض  ه ا  أ  حه ه اآلخلب 

 :ب تعود إلى المشاة أسبا: ثانياا 
دبببببأ أ  أسبببببا   املبببببثا و اك    بببببً  بببببث ا  تدبببببل ا اأبببببلض  سبببببثاإ أ،ببببب     شبببببه   أ  سببببب ا    أ  كا،اببببب       

ب دبببببأك  بببببإ  األسبببببا    ب د بببببا ا تبببببف األ،بببببد  اك بببببر  هً ا    بببببض هلبببببإ  املبببببثا و     هبببببك  ببببب    ببببب رً 
 . (1)األطلات األخلى    طلب     ل،اً   ا  ل ت اجلثبً  ا اه ً احمله ً هبإ  املثا و

اكأبببببب ه   ببببببف األشبببببب  ص ا بببببببإب  ب بببببب      ببببببض أ ببببببأا  ف  ب بببببببأ   حت  ببببببف ا  ل بببببب ي اك ببببببأه  ت بببببببا   
 تببببب    بببببض ا  سا ببببب ي اكأببببب ه   ثا بببببأ ( 60)  بببببص  ببببب  ث  اكبببببل ك   اكببببب  ه . األط ببببب    اكلوبببببض  ذ   اا   بببببً
   ببببببل   ببببببض اكأببببب ه ا  بببببب    هنببببببل ا  لببببببب  أ  األ بببببب ،  اك ددببببببً   بببببب )اكبببببل ك  آ ا بببببب    ببببببأ  دببببببث   ببببببض 
  . (2) (ا أكا  ي   ح     ث  أكص ً 

   ح  بببببببً  بببببببأ    بببببببث  أكصببببببب ً  هتبببببببث  سببببببب  اكأببببببب ه   أ دبببببببض ب ببببببب ك    بببببببب هنبببببببل ا  لبببببببب  اكضببببببب   
  بببببب   سبببببب  ف    بببببب  ذ ببببببك اببببببث  أ  بتببببببث  سبببببب  ف   أ دببببببض اببببببني ا بببببب   سبببببب  ف    بببببب  ذ ببببببك اببببببث  أ  

. وبببب ف   ببببل اكل،ابببب ي ا دح ببببً هلببببفبتببببث  سبببب  ف   أ دببببض اببببني ا بببب   اكببببل ك   ببببأ ا ،ببببأ ف  بببب   ببببأ  ا ل 
  تبببببأ سببببب  ف   ا  لبببببب  خببببب كأ اكبببببأ    بببببه ف ا  بببببسا  أ دبببببض ح  بببببً ا  لبببببب  اكضببببب  ه   ببببب   سببببب  ف   بتبببببث  

 .س  ا ثاحأ  ت ف خ ف اآلخل ،    أ ت 

  بببببب  خببببببد  ا طببببببد    ببببببض  بببببب  بلاتابببببب  اكأبببببب ه ا ببببببإب  ب   ببببببل      ا ق   ببببببً اكل كبببببببً     ك ببببببً ا  ببببببل  
 :  ا ت ا  اب   حدث  ا تق     املثا و   ض ا  ل  ات   دح ً ا  ا   اي اآلاهًا لاه هً  

 رببببب   اكأببببب ه أ ببببب ،   ابببببثك اكأببببب ه    بببببأ  ا هبببببأ ف   أل ببببب ،  اك ددبببببً   ابببببثك ف    بببببأ دبببببأ ا تقببببب   (9)
 . ت ف ب    ا    ط  ي    أ  ،  خ ط ً    ت ف    ب       أ     ل،اً  ا  ً

سبببببثاإ   -مل بببببدي ا  ث هبببببً  ببببب  ا ت حهبببببً اكل كببببببً   أبببببتا   دبببببث    اوبببببجي  بببببأ  اسببببب ا  ً اكبببببثاطتني (7)
 . (3)أ،  ثا  أ ه أ  س ا ني  ه   ب       خ  ا ف اك تلكه بث ه   ح   اكا    ف   ا  لب 

ا  بببببأا  ا  ق هبببببف األسبببببلض   تقببببب   ببببب  األط ببببب     بببببأ  ا،ببببب او أ  هببببب إ األ بببببثك   ث هبببببً أ تببببب ا ف     هبببببأ  (1)
 .اك  ث  هب    ثا أ   ثا ني اكل ك

                                                           
 .11ك ر  هً اا اكبً    حثا و ا     اكل،اً  جم ً ا  تل ا ألطو اا  كاي  يب ك ف ا ( (1
 (67) ( 69) (60)  اك  ه 7002   ث  اكل ك   تً ( 91) لسث   ( (2
 .        حثا و ا  ه كاي   ا  ألب  اجلت او ااسد و 11ا  ثا     حثا و ا  ه كاي ص:  ا  ل (  (3
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 .ا   لبل ا  طئ ك  طل  أ  ا   سا    ثا أ ا         بتاف    ذ ك ا      أ   ا   (1)
ا   ببببببب ك  سببببببب اا اا بببببببد   ا  ث هبببببببً املأبقبببببببً     لببببببببف   رهبببببببً  لا ببببببب ه  ثا بببببببأ   بببببببثا ني اكبببببببل ك  ثسببببببب اا  (5)

 . ا ت سب طل ب      ا    هً املأبقً اك  ثكه

كه   بببببببض ا  ل ببببببب ي      ببببببب  ض املبببببببثا و    بببببببأ  ببببببب  ا   بببببببسا   إشببببببب كاي    د هببببببب  سبببببببد ً اكأببببببب ه  اكببببببب 
اكبببببل ك   ا  ابببببثك   ببببب    بببببض ا ببببب  ا ببببب ص   كأببببب ه   ا  ت ببببببً  ت   بببببً ا  بببببل      ا بببببً ،بببببا  ببببب   ببببب  شببببب    أ  

 .ب ه  حل،ً اكل ك

 :األسباب التي تعود إلى السيارات : الثاا ث
  بببببأ  بببببلت اا  ببببب    سببببب اا ا ت بببببا  تبببببإ  بببببأك ا س ببببب     ذ بببببك  د   ببببب    ببببب   تببببب       تببببب   آخبببببل  

بببببْف   هَ ببببب      بببببا ا اضببببب ا   ببببب  أث ببببب     ببببب كه  ببببب    بببببأ    آخبببببل   ببببب   سببببباد     ا ببببب    َ األَ ْبَ ببببب َ  َخَ َ َ ببببب  َ تم
َ بببببب  اَببببببْ ،م مثَ   تبْ ببببببنيَ    ْتٌإ َ َ تَبببببب    م َ    ببببببْف   هَ بببببب  مَجَبببببب ٌ  ح  ببببببنَي َاْ ببببببَلحمثَ   َ َ تم ببببببام أَثْبَ بببببب َ تمْف  امل  مببببببثَ  َ ح    ْ َ َ

بببببببببهٌف  بببببببببْف  َبببببببببَل م ٌت ُكح  ببببببببب َّ األَ  مبببببببببس    ُ  َكُ تم بببببببببَ      َ   َب َبببببببببٍأ مُلْ َاتمث مبببببببببثاْ  َ     هببببببببب      ُ   أ  َ اْ َْهبببببببببَا َ اْ ا  َببببببببب َ  َ املَْ  
ً  َ ََيْ م م َ    َ اَبْ َ  مث َ     َبلَْ،امثَ   َ   بَت

(1) .  

  ببببببإ  اآلببببببب ي ا  بببببب   ً اأبببببب      سبببببب اا اكثاصببببببدي   اك وببببببو    ببببببأ ا  د بببببب  ا أبببببب ك  املتببببببهف    ببببببً 
 ببببب  ا ببببببت ف ا ببببببت أ  ببببببف اف ا بببببب   هببببببب    ببببببض اا  بببببب   كأ بببببً  ك ببببببً  بببببب    ذ ببببببك   د هبببببب  أ تبببببب   اسبببببب  لاك   كاح بببببب  

 ببببببإ  ا ببببببت ف أ بببببب   ذا أسببببببئ  ك   ه بببببب    سببببببه ً  بببببب   سبببببب اا ا   ببببببأ   ا    بببببب ك ،ببببببا ذ ببببببك  ذا أح بببببب  اسبببببب  أا  
اسببببب  أا      ببببب ت  ب       بببببً هتبببببأ  أك ا  ا تببببب ري  ا دببببب  األوبببببلاك  اك سبببببو هببببببف   وببببب  ً     بببببأك  وبببببه   
األ ببببثا   ا قبببببل اي  سبببببه     بببببأ ا ببببب ي  سببببب اا اكثاصبببببدي ا بببب ا   ا اهببببب    ببببب  ا بببببأ  اآل بببببً    ا، أببببب ت ا    بببببً  

 . اس  ا ت      حثا و ا  ه كاي   خإي أمن ط  حه اهً  أبأه   ا  أ ى    ا  أ ك

  بببببب  ب دبببببب  ذ ببببببك  بببببب     بببببب   ألك ا  ا تقبببببب   بببببب  األ لببببببب إ  ااأبببببببأ      بببببب ي  اجل ببببببث   األ ببببببثا      سابببببببأ 
  ببببب  ل   مبببببب  أ  اكل،ابببببً ا  بببببد  ببببب  ا  ت صبببببل ا لاه بببببهً   د هببببب  ا  بببببد ً اكل كببببببً  هلببببب   د بببببً  ا شبببببله    أبببببت ً 

ا شبببببله    أبببببت ً حبببببثا و اكبببببل ك     سبببببب  ه ا تاببببب ه  ا  بببببلب ً    بببببأ  حبببببثا و ا  بببببد ً اكل كببببببً  هلببببب   د بببببً  
اكل،اببببببب ي شبببببببتا وببببببب     ،اببببببب ا    بببببببض ا أبببببببثاك   ا  ل ببببببب ي     بببببببض ا  بببببببه   حل،بببببببً اكل،اببببببب ي  ا تببببببب ري   ا بببببببا 
اكل،ابببببب ي   األطببببببلات اكا شببببببله  اك  ببببببااً ملببببببثا و ا  ببببببه كاي   مجهبببببب      ا  بببببب مل   ا بببببب  ف اكل،اببببببً  ا  بببببباب 

ل ك  تببببببببأ   ا  بببببببأ ا  ا هببببببببساي اكل كبببببببببً    بببببببد ً اكل كبببببببببً  أ  ادبببببببباجي غببببببب  صبببببببب ملً  دسبببببببب        بببببببثا و اكبببببببب
 . (2)  ر    دص  إ  اكل،ا ي ا  دص اكهت  هتو ا أ  ا    ض   اي  ت   ً

                                                           
 ( .8-5)اآلب ي ا تلاً ك ف  -سثكه ا تدا ( (1
 .ا  خهص( 8)  اك  ه 7002   ث  اكل ك   تً ( 97) لسث  ك ف  ( (2
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 :مواصفات المركبة غير السليمة

 ببببببإ ك    ببببببأ  بببببب  ذ،ببببببل   بببببب  األ ببببببثك اك    ببببببً   كل،اببببببً غبببببب  اكدا ببببببً  دسبببببب        د هبببببب  أسببببببا    
 :ا  د ً اكل كبً  ت  

ا   ببببب كبل  ا خبببببب دت   اكثاصبببببب  ي ا   تهببببببً اكدا بببببً    ل،اببببببً  بببببب    ببببببأ    آخبببببل     بببببب    بببببب   طاه ببببببً  (9)
ا د  بببببببببً   د هببببببببب  األغبببببببببلاض  ا  بببببببببل   ا  ضببببببببب كبس  اكتببببببببب ط   ،ه هبببببببببً ا سببببببببب         بببببببببأى ا    بببببببببً 

 .خت  ف      أ آلخل
 ببببببأ  ا  هبببببب      خ ابببببب كاي ا  تهببببببً   أببببببتا   كض    ل،اببببببً  ح ببببببا    ببببببث    ببببببث    د هبببببب  أسببببببا    (7)

 .ا  د ً اكل كبً ا    ً
 .اس      اكل،ا ي ا  صً    ب ي ا ت ا اجل   و (1)
أ  اك بببببث   أ   ثا ببببب    بببببأ  صبببببه  ً اكل،اببببب ي  أبببببتا  ببببب    خ صبببببً ااطببببب كاي   اكدببببب  هجي   ا تبببببثا جي  (1)

 .ا ل بً   ض ا س  أ    ذا وث اتث     ب ي ا  خهص     اك  ثى اك  ث 
ا  بببببا   بببببأ  اكدإ بببببً  بببببني اكل،ابببببً ا بببببت صبببببت ث مل ث بببببً   هتبببببً    ببببب    بببببا  ببببب   ببببب   بببببث ي  اابببببأه  (5)

خ صبببببً ا  بببببه كاي ا أببببب حتً   ا بببببت ابببببر ض  بببببأ ك      خبببببلا  ا  بببببل   شبببببا املل،بببببً   ه ببببب     د هببببب  
  بببببد ً  ا ببببب  ض األخ ببببب ك  املبببببثا و   بببببأ  ببببب  امل ببببب     بببببض  ثاصببببب  ي اكل،ابببببً ا  ببببب ه ً  ا   هبببببأ ا

    ه بببببببب ي ا ت ببببببببا  ا  ببببببببد ً     ببببببببلاإاي ا  دببببببببثص  ا خ ابببببببب كاي    لا بببببببب ه ا  ثا ببببببببا ا  ض كب ببببببببهً 
 . اكت خهً  حنث  

 :أسباب تعود إلى الطريق : رابعاا 
ض أ  اجلل أ  اكأ ه أ  املهثا  ي سثاإ  أ،   ا  اها   ا  لب   ث ساها    ث  كل ك  س اا ا ت ا ا د 

ا  ل  ا    ً أ  اجل ثك أ  ا   ح ي أ  ا أك   أ  أكص ً اكثا ئ أ  األ تهً أ  غ  ذ ك    األ  ،  اكا   
 . (1)  ا  ثك اكل ك  ه      دلبجي أ   أ   ادلبجي    ث ،  ث   ثكه

   حثا و ا    % 90اكل كض  ذ أ   ب  اب     ث  حثايل    ا  لب   تدل         ت صل امل  و 
  ا أ   ا  ل هً  د ً    ً  ،   أ  ح  ً ا  لب   ا       أسا   ا  د ً اكل كبً   أ ا ث  ا   ا     

 .اكات   ا     أ  وت      اخت ذ ا  لاك ا ددهجي  تأ ا أ ثك     ل

ا  ل   أتا ب ت سب    ،ق  ً اكل ك هب     حه  ا  أكه   ض  ب     ض ا أ  ً ا  بإ األ،د     أ إ 
اس ه    أ أا  ا  ه كاي اك سابأه      ب لأ   ه      ا ثك  ا    األ ل ا إض ب  ا   ض اأاه  اكثاطتني 

                                                           
 . 1   ث  اكل ك اك  ه األ      له ( 91) لسث   ( (1
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 ب أ ا  لب   تدلا   . (1)  ض ا           ت   آلخل   أحه           ً    أخلى    طلب  ا  ه كاي
 :  امل  و اكل كض   بل   ذ ك    ساب    األسا   ا    هً أس سه   

 . (2)أخ  إ ا  د هف اهلتأسو    لب  (9)
 .اار     اس بأ ا  ل     هس       د  ي ا  دإبلبً  ااكش  بً (7)
 :ا اه ً ا    ً    لب    ب  قا  إا ا    ا  ه   ب و (1)

 .األ   ك  ا  هث  (أ )
 .  ث  ا ضا         اكثاسف  (  )
  ببببث    بببب  اكثا بببب  امل  اببببً   ل بببببً   ببببض ا  لببببب    قببببا اكابببب ي   األشببببا ك   (أ )

 .    ي ا أ  بً  أ  اكل،ا ي ا ثا      أ لا  اكأ ه
 .املهثا   اجل    (  )

 :أسباب العوامل الطبيعية والظروف الجوية:خامساا 
اابببببني أ ببببب        بببببً   بببببل خ صبببببً     ببببب  خبببببد  ا طبببببد    بببببض  ا ببببب  املبببببثا و     بببببأا  ا  ببببب مل    بببببً

 ببببب  اضببببب كبس   تببببب ط  ا  اببببب ي ا   بببببس اكت خهبببببً  خ صبببببً ا  بببببل ت     اتببببب     بببببا أثبببببل ا  ثا بببببا ا  اه هبببببً
 ا بببببت اتببببب   مج هلببببب      بببببض حبببببثا و اكبببببل ك  اك  ق بببببً   ا  ضببببب كبس  ا  ثا بببببا اجلثببببببً اكت خهبببببً  اجلثببببببً احمله بببببً

 :،   ب و

 .ا لطث ً  ا ضا   ا تقهف  ا   ض  ك  ي امللاكه (9)
 .ا ا ا ل  هً  ا لب       ا اا     غا ك  أال ًا  ث  (7)
أشببببببب ً ا أببببببب س  ا  بببببببلا    اكا ببببببب    ك بببببببً املبببببببلاكه  ا ث  ببببببب    بببببببض  أببببببب   اا  ببببببب    (1)

 . ا  ا   

 اتببببب  أ  اتبببببث  ح  بببببً اجلبببببث ا  بببببه ً سببببباا    ث بببببث  ا  أببببببأ  ببببب  املبببببثا و  خ صبببببً  تبببببأ   ا  ببببب  اجلبببببث 
اك بببببر  هً   بببببض ا  ببببب ا    بببببأ  اختببببب ذ  امله بببببً  ا  بببببهئ  ببببب  ك ث بببببً أ   رببببب   أ   بببببأ  احببببب ا  ا  ببببب ا  اتبببببث 

 . (3) مل بلا  ا  ل ت اجلثبً ا   اأه أثت إ ذ ك   املإك   أ  اادل     قا  إ  األ ثاإ ا  ه ً

   ببببببأ ا ل تببببببب    بببببببض حبببببببثا و اكبببببببل ك  أسبببببببا هب    بببببببأ  تببببببب   ببببببب    ل بببببببً األسبببببببا   اكث ابببببببً     بببببببر  هً   
 .ااسد هً      اكاد  ا   يل حثا و اكل ك   ا    ث   ا ألب ً 

                                                           
 .حم أ ا  ا   -95-91 أت ً حثا و اكل ك   ض ا  ل  ا  لب ً  ساا  ثا      ض ( (1
 .81ص 9181   تثبث حثا و اكل ك  أسا هب   طل         جلً      أ ه ا  ض ب  اك  صله   ( (2
 58 ثض   سف ا  ثا     حثا و ا  ه كاي     ب     هب     أحت     ا     ااسد و  ص  ( (3
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 المبحث الثاني

 األسباب الموجبة للمسؤولية في حوادث المرور

  ببببببببض ا  بببببببب   ا ضببببببببلك  ا  د ببببببببً أ   ا ببببببببث  اك ببببببببر  هً   ا   بببببببب  ا ثوبببببببب و  ا  ببببببببثا ني  دبببببببب ً    ببببببببً     
ا لا  بببببً ا  بببببااهً   ب  بببببد ا  ببببب     ببببب     ت لببببببً ا أ دبببببهً أسببببب ري  بببببإ  اك بببببر  هً     ببببب   بببببث ا  ببببب    ببببب   بببببو 

 طاه    ا    ث هً ؟ 

 المطلب األول
 :تعريف الخطأ في الجرائم غير العمدية، وطبيعته القانونية

ك شببببببببب   غ  اهبببببببببً ا  أبببببببببلب  ي شببببببببب      ذ بببببببببمل ب بببببببببلت  ببببببببب  ث  ا   ث ببببببببب ي ا   بببببببببلض    هبببببببببً ا  ببببببببب    
 خببببد  شبببب ص  ثا اببببب ي امله ببببً  املببببإك ا ببببت ب لوبببب   ا  بببب  ث  سببببثاإ اختبببببإ :"   اتبببب  ا لب بببب     بببب اجلت اهببببً

صبببببببثكه اارببببببب     بببببببأ  ا حببببببب ا  أ   بببببببأ   لا ببببببب ه ا أبببببببلاا   األ   بببببببً   بببببببأ  حه ث  ببببببب  اا ببببببب    بببببببإ ك     أ  
،بببببب   مل ب ث   بببببب    حبببببببني ،بببببب   ذ ببببببك   اسببببببب       ب ضببببببو ادببببببل       حبببببببأاو ا ت هاببببببً اجلل هببببببً سبببببببثاإ أ

 .       ا ا   أ  اث       تت  ح ب غ  حمٍ  أ   إ ت    ا  ت هب 

 ب ضبببببجي  ببببب   بببببإا ا   لببببببف أ  ا  ببببب    ب بببببث  مبابببببل  ااخبببببد   ثا اببببب ي امله بببببً  املبببببإك   منببببب    بببببأ 
 .   اثا ل ا  د ً ا ت  هً  ني  كا ه  ا   ا  ا ت هاً اجلل هً 

ذ بببببببك     تدببببببل األ    ببببببب   ت صببببببل ا  ببببببب  ب  قببببببا    خبببببببد   ثا ابببببب ي امله بببببببً  املببببببإك ا بببببببت    ببببببض 
ب لوببببببب   ا  ببببببب  ث   أصبببببببث  ا ت ببببببب   ا ثا بببببببب  لا  هتببببببب   ببببببب  ا ت حهبببببببً ا      هبببببببً   أ ببببببب  ا  تدبببببببل ا قببببببب ي  ببببببب  

 :        صبببثكاببب    ت صل ا    اك  قا   اثا ل  د ً    هً  ني  كا ه اجل ي  ا ت هاً اجلل هً

صبببببببثكه   ب ث ببببببب   ه ببببببب  اجلببببببب ي حبببببببأ و ا ت هابببببببً  بببببببد بابببببببإ    بببببببأا    ده ث بببببببً    ببببببب    حبببببببني  : األ   
أ ببببببب  ا دبببببببثكه ا ق  هبببببببً  ه ث ببببببب   ه ببببببب  اجلببببببب ي   تببببببب   حبببببببأ و   ،ببببببب   ذ بببببببك   اسببببببب        ،ببببببب    ببببببب   ا اببببببب 

 بببببأا      - ب ث ببببب    بببببا بلغبببببب  ت ببببب   ب  بببببا    بببببأ  حبببببأ ث      تببببب    ا اببببب     ذ بببببك  كا اببببب   ا ت هابببببً
أ  غبببببب      ببببببأ   ببببببض اح هبببببب   أهنبببببب   بببببب   ببببببأو   قبببببب    ببببببإ  ا دببببببثكه أ  ب ببببببث  شبببببب ص سببببببه كه   ببببببل ً   

  تتببببب  ب   بببببأ   بببببض    كابببب    ا  هببببب  ه    ببببب  ض ذ بببببك أ  ب ببببب ثض   طلببببب   بببببس حف  ه ث ببببب   صببببب  ً أحببببأ اكببببب كه
 . أب  حأ و ااص  ً   أ  حأ ث   
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 الفرع األول
 الحادث المروريأهم صور الخطأ التي يقع فيها مسبب 

 7001  بببببببببتً (  99)  بببببببب   بببببببب  ث  ا   ث بببببببب ي ا   ببببببببلض ك ببببببببف ( 197)    ( 199) بببببببب إ   اكبببببببب  ه 
صببببببثك ا  بببببب  ا ببببببت ا ببببببث    ه بببببب  اك ببببببر  هً  بببببب  ا   ببببببا غبببببب  ا   ببببببأض أ  اابببببببإاإ غبببببب  ا   ببببببأض   شبببببب ك    

ا   بببببب   صببببببثكاني أ    ببببببأ   لا بببببب ه ا  ببببببثا ني أ  ا  ببببببثااجي      بأبببببب      ببببببأ  ا حبببببب ا   ااربببببب   أ  ا ل ث ببببببً
      بببببأه أ  ،بببببا صبببببثكه ا ببببب ض   أ،قبببببل    بببببث  اك بببببر  هً  بببببا بت بببببو ابببببثا ل صبببببثكه  احبببببأه  ببببب   بببببإ  ا دبببببثك

 .أ    أ    ث  ه   ،ا  ت صل ا   

 :اإلهمال: أولا 
  ببببببب  صبببببببثك   ب  قببببببا    بببببببأ  ا   بببببببسا   ثا ببببببب امله بببببببً  املبببببببإك ا ببببببثا اني    ببببببث ل  سببببببب ثس سببببببب يب   
  ببببببأ  ا  ببببببث و  ا   ببببببلب    ا   تبببببب      ببببببإ  ا دببببببثك مجه بببببب   ب  ببببببا ا    ببببببا اختبببببب ذ    ببببببأ  ا   ابببببب  : ااربببببب  

ا ح هبببب   ا ثا ببببب   ببببض  بببب  ،بببب      قببببا هل  بببب   ببببى ،بببب    بببب  شبببب   اختبببب ذ  أ   ببببث        بببب  ا ت هاببببً 
اا لا هببببببً     بببببب  ا اه بببببب ي ااربببببب     جمبببببب   املببببببثا و اكل كبببببببً ا  بببببب      ببببببه كه   شبببببب ك   ببببببس حف   كبببببب كه 

 ً ،ابببببب ه     اتاهبببببب  اكبببببب كه  هدببببببأ  أحببببببأ ف كغببببببف ك بببببببً ا  بببببب ا   بببببب    ببببببض   بببببب  ً وتتبببببب   بببببب  ا ث ببببببثت   ببببببل 
  . (1)    ه كه  ث أ   ،   ب     ل ً    بً

  :الرعونة : ثانياا 
  ببببب  ذ بببببك أ    أ  اجل بببببا  ببببب أل ثك ا بببببت ب  بببببني ا   بببببف هبببببب   أ    بببببص اك ببببب كه  ب دبببببأ هبببببب  سبببببثإ ا   بببببأبل

، ببببب  ب  بببببض حاببببببلا      ب بببببأك خ ثكاببببب     ببببببأكس ا ت ببببب اج اك اابببببً   هببببب ب بببببأ  ا أببببب ص   بببببض   بببببا   بببببث 
   ابببببببأ ا  بببببببه كه ا بببببببإض ب ببببببب  ا   ببببببب   اببببببب ه     أ  بتاببببببب  اكببببببب كه  .  ببببببب    بببببببث     أ  ب ث ببببببب   صببببببب     ألحبببببببأ

 ،بببببإ ك ا د ببببب  ا ل ث بببببً حهت ببببب  ب بببببأ  شببببب ص   بببببض   بببببا     أ  ا بببببثا ل  أبببببب  اك ببببب كه  .  هدبببببأ  ش دببببب   
ا  ببببب   سببببه كه   ببببث   ببببض غببببب   كابببببً     هبببب  ه  هدببببهب آخبببببل  ا  هببببس  ببببإ  ا دببببثكه  ببببب  ا د  ببببً أل اابببب  ، بببب   ذ

صببببببثك ا  بببببب   بببببب  صببببببثكه  ببببببأ  ا حبببببب ا  اآله ذ،ل بببببب    أ  ا    ببببببا   ب ببببببأك خ ببببببثكه    بببببب   غبببببب    ث بببببب  
 .   اج     

  :عدم الحتراز: ثالثاا 
كاببببب   ب ث ببببب   ببببب     بببببا اك دبببببث   ببببب  امل  بببببً ا بببببت ب بببببأ   ه ببببب  اجلببببب ي   بببببض   بببببا خ ببببب    بببببث ببببببأكس خ ث 

أ  ب ابببببببب   هببببببب   ببببببب  آثببببببب ك   تتببببببب   ببببببب  ذ بببببببك   ب  بببببببإ ا ح ه طببببببب ي ا ت  هبببببببً  ا ثسببببببب اا ا ث  اهبببببببً     بببببببأك 
                                                           

 اأ ا      ا ده و   األحت   / :  ا  ل  655ص  1جم ث ً أحت   ا ت   اكدلبً ري   9158بث هث  90    ( (1
 .   اك اك اث  ي اجل   هً 7090اجلت او   ا ألب    ا    ث   ا    ً   ت    
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ا بببببد    ببببببأكإ  بببببإ  اآلثبببببب ك    قببببب   ذ ببببببك  ببببب  ب ببببببث  سبببببه كا    ببببببل ً  ببببب    املببببببأ ا بببببإض ا  ضببببببه   د  بببببب ي 
ا ه بببببب ك  ه  ببببببأ  سببببببه كه أ   بببببب     اببببببأ ا  ببببببه كه ا ببببببإض بتدببببببلت      املبببببب    هببببببل ت اكببببببل ك      بببببب    ت  بببببب 

    قبببببب   (1)    أ  ب  ببببببإ ا ح ه طبببببب ي ،ببببببهد  ببببببأو  بببببب   كاإ ذ ببببببك ادبببببب    بببببببث ض  هبببببب ه شبببببب ص آخببببببل
آخببببل سبببب ا  ا  ببببه كه ا ببببإض ب بببب    طلببببب   ببببس حف   ببببث ابببب     بببب    بببب   ببببد بت ابببب     أحببببأ اكبببب كه  هدببببهب 

 . أحأ ف

 :عدم مراعاة القوانين أو اللوائح : رابعاا 
 ببببببو   بببببب   ً  بببببب  ا دببببببثك  – ب  بببببب    ه بببببب  ا ابببببب  ا  بببببب  ا بببببب ص  – بببببب  صببببببثك ا  بببببب   ببببببإ  ا دببببببثكه 

ا  ببببب   ً    ات بببببو  حبببببأ     هببببب   اك بببببر  هً  ببببب  ا ت هابببببً غببببب  ا   أببببببً  ذا    بببببث  ت صبببببل ا  ببببب   ابببببثا لي 
أك،ببببب   اجللاببببببً غببببب  ا   أبببببببً   ببببب   هت بببببب  كا  بببببً ا  ببببببااهً  بببببني ا   ببببببا   بببببإ  ا ت هاببببببً   بببببو شببببببل  أسبببببب ري   

جلت اهببببببً   ببببببقد   ذا  بببببب   شبببببب ص سببببببه كه  ببببببأ   كخدببببببً  صببببببأ  آخببببببل     بببببب      ثاببببببث أ  سبببببباب اك بببببب إ ً ا
ا ث ببببب ه بل ببببب     خ ببببب  ا ببببب    هببببب   حبببببأ   بببببإ   د بببببً ا  بببببااهً   اتبببببث    بببببثا له    ب ببببب   اكببببب  ف     ببببب  

 ب دببببأ هبببببإ  ا دببببثكه  بببب  صببببثك ا  بببب   ببببأ       ببببً ا  بببب ثس  .(2) لاببببً  هبببب  ه ا  ببببه كه  ببببأ   كخدببببً   بببب 
 .ك  ف    ثا أ ا ت ا لك   ا  ثا ني  األ   ً  ا  ثااجي ا د  كه    ا أ  ً ا

 ابببببب أ  ب  بببببف   بببببظ ا  بببببثا ني  ا  بببببثااجي   أ سببببب   بببببأ ث   هببببب  بأببببب ا ،بببببا  ثا بببببأ ا  ببببب ثس اآل بببببله 
ا دببببب  كه  ببببب  ا أ  بببببً أبببببب  ،  بببببث ا  ببببب  ً ا بببببت اخ دبببببث  إصبببببأاك    خ صبببببً ا  ثا بببببأ ا بببببت ا ببببب  أت ابببببث و 

 . ً    ل ك  ا دادً ا  ت هإبً   ً ا ت ا ث  هب  اجللااف غ  ا   أبً   ،   ثا ني اكت ا ت  اج اا لا ه

 ا    ا   ا اي ا     ً    ثا ني    أ ثهل  ا أس ثكض       أر    دثص    ث  ا   ث  ي   ش   
اا اكبً   ض اخ دت اك     ي   ا      أ ذ ك ا  ثااجي    أ ثهل  اا اكض  اأ ا ا  لاكاي  ا    ه  ي 

  أ بض  ا    ث  أ  ا دادً  ساإ ك  َي          ث  اك    ً ذاهت   لاً    إذا أ ضث اك    ً .(3)أ ثا    
   بت ض ا     اجللاً  (4).      ه       أ   بإاا     ث  إ ك  لا     م   ث   ض اجل ي أشأ   ث  ه   

ض إ ا أ ثى اجلت اهً ا ت ش ً    اك    ً          أ   دأ ك   ث      ت   ط ك   غ  ا   أبً ا ت    ث    ا  
 بم  ض ا   ف    دادً أ  ا    ث     ب  ض ا   ف         . ،  ث  ت صل ا      ثا له    ثس اك  ف

اث أ   ا ددهجي     بتا و أ  بدحظ ،إ ك أ  ا أ ص  أ بم         هاً       ثصف ا    حى  ث ث
كا و ا  ثا ني  األ   ً     ا ث  أ ثاث     أ   مل بلا  ا  ت بً ا ت ا  ضه    د   ي امل  و  ا  ل ت 

                                                           
 .7007 9 اك ا ق   ً         شل  ا حت   ا    ً      ث  ا   ث  ي ا ك ي  ،  ا ا   هأ/   ( (1
 ث ه ح ني         -611ا أ  صثكض  ا أثاكيب    ل   س      - 191 اأ ا      ا ده و   ل   س    ص  ( (2

 9186  9ا   ث  ي ا    ض        ث  
 . 611 – 617حم ث  دهب ح     شل     ث  ا   ث  ي   ا   ف ا       ص  ( (3
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احمله ً       حهت إ اتث   لا  ا     ثا ني  األ   ً غ  ،  هً  ت و ا     ت       ا كه أخلى ات  ا  ث      
 ت بً ا لك   ا  ثا ني  األ   ً   :  تو بت  و  ت  ا      ت س  ث ني    ا  ت بً اب   ض ا أ ص  لا  هت 

،    ث امل      ت اً    ل ك  قد     و  ت بً   لبً جمل ه حمأ ه          الى ا    ض    األ ثك    ت بً 
أخلى  ا  هً   و  ت بً  ل ً ا دأ  ،      ث             ل ت  اكد   ي ا ت  ه   تا ح  و   ض حأه 

   ا    أه أ  ا    إ ا    ا  ص   ب ىن ا    إ ا    ا         ( 1)  ا  دا  ه        وو اكثوث  بل 
أ ق ً  إ  ا دثكه    ا    أ  ا      اأ ا  ه كه املأ األ دض اك  ث     أ  ب         ش ص غ  

 . لخص        ه  ه 

 الفرع الثاني
 تعدد األخطاء

  شوإ ات    ا    ث  أ  ا   ا ت هاً اجلل هً  ت إ    ض خ  ب       ني    ش دني  ه ه ،ا  ت     
         د     اآلخل    تأاإ ب  د ،در     د  أص ه     الاً    ث    ت       أ  بت و خ   أحأر  

 ك ا      ا إض بث     ه      أك    اآلخل    ،ا      األ ل أ    أ َي  ف  أى    إ       اا     إ
 ق   ذ ك ب د     ح  ً     ذا     ،ا    اجل  اني  دأ  ا     ه    ه كهت   ( 2)ب تأ   ه       خ  

 .أ ي       ا 

  ذ ثاث أ  أحأ ا تأ طني مل ات      د ً    ت هاً ،   ص حب ا تأ   اآلخل  ث اك ر    حأ  
  ث     رً  ني ا أ دني   ا       ات  و اك ر  هً اجلت اهً     اجل ي  ذا صأك ط ك  أ    أ ثاث  أ  

خ      ا     ه  س  ف     ث  ا ت هاً اجلل هً   مب ىن أ    ذا   ب ا       اك  ف  ا     ه        د 
 .امبُّ ا    ا ثا      األخ  خ   اجل ي 

ف    ث هً اجل ي    بل     هن اه     ،   أ   برثل  ث   خ ص   ا أبل     ،   ا    اكأ س َي 
  ص  91/97/7099ا   ثبض ي اك  د ً    ا    ه       ا   اه  ي    إا حتف وههس   لض   

  ض أ  املتف َي  ف  ه    ذا ،   خ   ا     ه  .   767/7099  حتف ك ف 7099/ 2ري  – 102
ب دشض      خ   اجل ي    إذا ااني    هل ت امل  و أ  خ   ا     ه  ،     ه      حأ       ك ً 

                                                           
 772: وههس    لض  –   ا  ل  11ح   اكلص   ض    ثا أ اك  ث هً اجلت اهً   ا  ألب  ي ا  ل هً   ص : ا  ل  ( (1

 ،      اك لك أبض  أ  ا أ  األخ  إ )  ه   126  ص  7099  جم ث ً األحت   اجلت اهً  7099  تً  769 
 (.اكث اً  ث ث  امل  و بث ب    إ ً ،ا    أس ف  ه   أب   ،    أك ا    اكت ث    ه  

   ا إض  لك أ  ا    568  ص7008 جم ث ً األحت   اجلت اهً ا  تً ا لا  ً 7008  تً 981وههس   لض :ا  ل ( (2
ك ر  هً اجلت اهً   ب  و اك  ف    اك ر  هً    ا  أ   إا ا      ب اب   ه   أ  اثا ل أك،   اكأ س        ا

  َي و   ر  هً اك  ف  إ     بق   ا         إا ا ث     بتث  سأبأا   -  لض   ث  –اجللاً  أ  خ   ا     ه  
 .  ث حم   أ   ثوث و
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   املأ ا إض اس  ل      خ   اجل ي    ،   ،  ه    إاا  احأاو ا ت هاً    إ   حهت إ َامبُّ خ   اجل ي مب  
األ       ً خ   ا   :  لا  أ لب  ب  ث ب ا    إ اك ر  ه ني اجلت اهً  اكأ هً        بأ     د ه  ا س 

  ه      ك ً ب دشض      خ   اجل ي    بت   بإ،ل  ا اه     إ ك  ضث حمت ً ا   ههس ا   لبً أ      
اك لك أ  خ   ا     ه  ب    كا   ا  ااهً  ى اس  ل  خ   اجل ي  ،   ،  ه    إاا  احأاو ا ت هاً   

    ً ا   ا ً ا ت أ ك    أ  امل  و بل      خ   ا     ه   حأ     اا    ،   املتف  أ اس   ص 
 إر      أ  اادل  حهت    لى خ ف اكل،اً ح   س      غ  ً    س ا    حم     ا       ت  إهت  ا   هً 

 . (1)   إ     خ ا اثا         أس ا ا  ا ً ا   هً ا ه ىن     أ  بلاتب اك  ف مثً خ   ب  ث ب 

و   ا     ه   لبً ا خ ه ك  اا كاس  ب   ذ ك اثا ل األ  هً اجلت اهً    ا    ه      : ا أل  ا ق ي 
 .ها ااست     ا       ت اً   ا ي 

 بلى ا     أ  ا  ألب  ي اجلسااهً مل اإ،ل ا دثك ا     ً         ض ساها املدل  ا  دأبأ     من  
 ب اب   ض ذ ك أ    ذا ،أ ث امله ه .  (2)ذ،لي   ض ساها ا   قها  أ،قل     ل ا      ث      ا   اه  

ت   ب ضو     ا ك ا  تله ا    ث هً ا    هً    ح  ي         اتأكأ    حأى ا دثك اكإ،ثكه    إ  اك
 األرهً ا    هً .         د  ً  ه     أل  ا  تله ا    ث هً ا ث        ث  ت صل     دلت ا ت ل    صثك  

   ث      ا أ ك   أ ذ،ل صثك ا      ض ساها اكق   أ    وو اكثوث    ب  س      بقاث   حت   ا    إ 
لاً غ    أبً   هتً     حأى ا دثك ا ثاك ه   ا تص ا  ص هبإ  اجللاً ا،   إ ا    ا د  ك       ف جب
  (3). إثا ا  اثا ل  ت صل ا    

 المطلب الثاني
 األسباب الموجبة للمسؤولية في حوادث المرور في الشريعة اإلسالمية

 الفرع األول
 المسؤولية الجنائية

  ا ألب ً ااسد هً ا   أ  ب د ا اجل ي    اج أ      احملل ً ا ت ب اه      كا     أك،   ك   ه   
  -:    اا     ر ى ذ ك أ  اك  ث هً اجلت اهً   ا ألب ً ااسد هً ا ث    ض  ت صل ثدثً  و

- :أك،   اك ر  هً اجلت اهً 

                                                           

 .. 650اكل   ا           ص ( ( 9)
 . 611 ل   س     ص  –ا   ف ا      –حم ث  دهب ح ىن /  : ا  ل  (7)
 . 650اكل   ا           ص  ( 1)
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 .أ  ب ه اجل ي   د  حمل      (9)
ا    ا    كا      أاض   د  حمل      ث   بلبأ  ، كتل  أ  اك  ض   ه    ب     ت اه    أ  بتث  (7)

       . 
أ  بتث   أك،       أاض   د  حمل    بلبأ    تت    بأكس   ت   ،    ا أ  ا تث   إ     بم     (1)

 . ت اه    ت 

  ىن اك  ث هً اجلت اهً   ا ألب ً ااسد هً   أمسس     ىن اك  ث هً اجلت اهً   ا  ثا ني ا ثو هً  ث   س
 .(1)اك ر  هً   ا  ثا ني  و   س األسس ا ت ا ث    ه   اك ر  هً   ا ألب ً 

 حما اك ر  هً اجلت اهً  ث اا     املو ا    ا ا ا  غ أل    حأ   ث اكأكس اك   ك  أل  ا ألب ً 
  كا       ا  ثا أ األ  هً   ا ألب ً ااسد هً  أ  اك  ث هً اجلت اهً اش طث أ  بتث  ا    ا  أك،    

ش دهً   د بم       اجلل              براخإ ا ل  جبلبله غ      أ  لك ا  لآ  ا تلك  إا اكاأأ ا         
 اسك  ا كه   ك   ))  961:األ    ((   ات ب ،ا   ٍس      ه  ))،ق     آب ا     ذ ك  ث   ا    

 .98:  طل((أخلى

  برخإ ا ل ا جبلبله أ ه  : "   إي أح  ب  ا لسث  ص ض اف   ه   س ف ار،أ  إا اكاأأ حه  ب ث 
 (.      ا    هك         ه : )    حه  ب ث  أليب ك ق   ا ت "   جبلبله أخه 

 ساب اك  ث هً اجلت اهً  ث اكات   اك  صو  أض  اه   احملل  ي ا ت حل     ا ألب ً  الس ا ثا ا ي 
ا ت أ  ا        اثا ل شلطو اا كاس  ا خ ه ك   إذا   أ ساب اك ر  هً   ث اكات   اك  صو    أ 

أض خل       ض    أ ل    ا أ ك   شلط       اا كاس  ا خ ه ك ا  د اجل ي   صه     ،         ده     
ح ث   ه  ا   ث ً اك لكه     دهً   ا    ي  ك  ي اك  ث هً اا         ي  ك ً ا  ده     أل    األصا 

 .."  من  األ        ته ي"    إ  اك   ً أ  ا ألب ً ااسد هً ا ل   اا    األ        ته ي   و املأب 

 –ً اجللاً   ب  دأ اجل ي   أ   دأ      لاً   أبً  غ    أبً   أ    ث ا ألب ً ااسد ه
- :أض  لاً   دث ه  غ    دث ه  ذ ك ح ب ا اه   ا   يل

 و ا ت ب   أ اجل ي  ه    اه   ا   ا احملل    ث   مل      حمل    إا  ث اك ىن  :الجرائم المقصودة (أ )
ا         أ   اجللااف اك دث ه أ  اجللااف ا   أبً      أ   ىن خ ص   ا   ا    ث ا  أ ا   ا 

                                                           

  اا    حم أ أ ث   له 7009 -  91  ا لس  9/117ًاألس  ذ  اأ ا    ك  ث ه ا  ألب  اجلت او ااسد و : ا  ل( 9)
اك ر  هً اجلت اهً   اك اك اث  ي  -حم أ سثب ف/    191  اجللاً ص  اجللاً  ا   ث ً   ا     ااسد و اجلسإ األ  

 . 99:ص 7002/اجل   هً  
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ب  ض  احملل   ا  أ   ها     إ  ا  أ اجل ي ا   ا       هاً ،   ا   ا   د  شا    أ    ث   
 ".ا ضل  اك ضو    اكثي"  ا  ثا ني ا ثو هً  ب 

اجللااف غ  اك دث ه   و ا ت   ب دأ  ه   اجل ي  اه   ا   ا احملل    ت  ب   ا   ا احملل    هاً  (  )
 :( 1)خ    ت    ا      ض  ث ني

    :   تت     ذ ك َي ئ   ب دأ  ه  اجل ي ا   ا ا إض أ ى   الاً    ب دأ اجللاً   :النوع األول
     أ  .     س ا   ا ،   بل و حالا   ه   ص  هدهب أحأ اك كه أ  بل و صهأا   ه      بدها  آ  ه   

بتث  ا      هت  ،   بل و    ب ت  حهثا     إذا  ث        أ  بل و    ب ت   تأب       تث  األ أاإ  
مل  ي ب دأ اجل ي ا   ا    ب دأ اجللاً    ت  خ             و  إ  ا.  إذا  ث أحأ    غ  احمل ك ني
 .أ  هت  بر ض      ث  اجللاً

 ث      ب دأ  ه  اجل ي ا   ا    اجللاً   ت  ب   ا   ا   هاً ار    أ   أ  : النوع الثاني 
ب     ب  إ اح ه ط ا  كت  اح ه ط   ،   بت  ب   ث   اف   ض آخل جبثاك   ه      ،     ل   لا    طل 

 .س ث  اك كه

 الفرع الثاني
 لية الجاني في الخطأ عند الفقهاءالضابط في تحديد مسؤو 

 :ا  ا أ  ب ضجي أ  ا ض     تأ     إ اك   ني    أبأ اك  ث هً ب ث    ض    أاني 

   ج  ت  ا   ا أ  اابإاإ ا     ذا ،   ا   ا ا إض أا   اجل ي ب ا اب  ه  أ    شل  ب : ا    أه األ  
  د   ا ح       اه      إ  ا    ا   ب         أث   إا ا   ا    ولك           ذا ،   ات  ا  دل   ت  

 إذا اح      إ    أا    .  مل ب دل  اجل ي  ت    ب  د أ    ل   ذا مل ب  ا أ  ب دل   ا ح ه    ا  اد 
   ه  تأ  اه    قا  إا ا   ا  حأو ا ضلك    ا    ه   إ  ا    ا غ     ث      إا باإ  أ،قل  ت  

ا ضلك   ،إ ك امل    ذا ،   ا   ا ا إض أا   اجل ي   ات  ا  دل      حأو   هاً       قد   ث حأثث 
  ر  هً     ص   ً      هب  شو      ت  ، هسا  أ  شل ً  تس     ج    ذ ك ا ف       أ  شوإ  د

 . و   

                                                           

أ أ املدلض  ا  ه سهً /   2/711   أاا  ا دت ا  6/12  ا سب  و 1/170  اك   2/715هن بً احمل  أ : ا  ل (9)
 1 اك اجلها    ي   -سد و اك  ك   ا    ث  ا  ده   اك  جي    ا     اا -ا أب ي  -اجلسااهً   لااف ا  د ص

   هن بً 522-1/558  اك  786-729ص 2؛  أاا  ا دت ا    ت س ي أ 1/76   9111ستً 
أ أ املدلض / ا  ه سً اجلسااهً   9/116  ا  ل  ث ه 1-6/71   ثا ب اجل ها أ2/1505711احمل  أ

1/717-711. 
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ا    أه ا ق  هً     ثا أ اك ر  هً اجلت اهً  تأ ا     إ  و أ    ذا ،   ا   ا ا إض   -:ا    أه ا ق  هً 
أا   ا    ا ب   شل  أ  ا اب  ه  ب   د  غ   ا       اه    شل     أا   ا    ا     ول كه   ا ً       ا    أ 

 ول كه      أ          اآل    ث    ث   ت  سثاإ ،   ا  ات  ا  دل   ت     إ  امل  ً ااه       غ 
    اه   إ  ا  ثا أ ا     ً ا إ،ل   ض    . أ  ا    ات  ا  دل   ت    ت  بأ   أ  بتث   ت س ولك

س  ني اأ    حثا و  قا حثا و ا  ه كاي      ب ث  سه كه  بدأ          ه ثي أ  بد    ه ت  ا   هه
- :ح   ني ر 

    ،   ب ث  سه كا    ث      ه  هت   ،   ب ث      ل ً    بً  د بم     - ذا ،         ا ح    (9)
 .ا   ا     ا   ا أ  ااص  ً     ذا ،   مل ب دل    إا ات    ل        لاا      ا  امل  و  هل   

 ه  ه ا  ه كه أ  س ك   ل ً غ     بً  إ   ب      ذا ،     ا اجل ي غ   ا       اه    ،         (7)
 .(1)   ا ت هاً  ل  أ    ا سه      ض    أه اكات   ا   ا غ  اكا      سثاإ  ل   مل ب دل 

 -: ب    ص ذ ك اا     ب      ح   ني

  أ  ا  دل : امل  ً األ   

 .ا أ   ل   أ    دأ اه   أ     غ   ا حً     أ   ت     : امل  ً ا ق  هً 

  لااف اكل ك   ا    ب    اجللااف ا      دث ه   بت ج  ت           ك ا  أ   ص   ي   األ     
 :(2) خ  ال   األ ثا     هاً اس      اكل،اً   ا ث    ض أك،   ثدو

 .  ا    اجل ي بر ض    ا ث  ه أ  اابإاإ أ  ااادت (9)
 .خ    ا      اجل ي (7)
 .كا  ً ا  ااهً  ني خ   اجل ي  حدث  ا ث  ه أ  اابإاإ    ا    ه  (1)

  أ    جم   ا     ااسد و اكتاق      ت  ً اكرول ااسد و     األحت    اك    ً  ثا و 
كه   اكل ك اك  صله       ض    أ  املثا و ا ت ات ج    ا ه  اكل،ا ي  ا ا    ه   أحت   اجلت ب ي اك ل 

ا ألب ً ااسد هً      ،  ث   ا    ب     اها ا     ا   ا     ث       أث           أولاك سثاإ   
 :ا اأ  أ  اك     ذا    ث  ت صل      خ    ولك     ب  ض     إ  اك  ث هً    امل  ي ا    هً

 هبب  ا حبب ا   ت بب     ببو ،ببا أ ببل  ذا ،بب   املبب  و   هاببً   ببثه  بب  له   ب بب  ه      بب    ا ببإك   (أ )
 .  كض خ كأ    اأخا اا    

                                                           

 . ل   س    1/701 أ املدلض   ل   س     أ 7/908: ث ه: ا  ل( 9)
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 . ذا ،     اب   ا اك ضلك اكرثل ا ث ا   ثب      حأاو ا ت هاً (  )
 . ذا ،   امل  و   اب خ   ا    أ  ا أب    ه د ا ذ ك ا    اك  ث هً (أ )
   ا بف  ب  اآلخبل   ذا اش س ا   ا   اك ضلك    حأاو ا ضلك ،     ض ،ا  احأ  ت    اا ً (1)

 .     س أ     
 ببب   لا ببب ه  ببب  سبببه ه   ا دبببها  بببإ  األصبببا أ  اكا شبببل وببب      بببث مل بتببب     بببأب     أ ببب  ( أ)  (5)

 .اك  اب  د بض       ذا ،      أب   أ    لط   
 ذا ا   ببب  اكا شبببل  ببب  اك  ببباب ،  بببث اك بببر  هً   بببض اكا شبببل     اك  ببباب     ذا ،ببب   (  )

 .   أب    اكا شل غ     أاك  اب 
 ذا ا   بب  سبباا       بب   ،ببا  احببأ  ت  بب   ببرثل   ا ضببلك     ببض ،ببا  احببأ  بب  اك  ببااني ( أ)

اك  ث هً   ب   اً ا ث     ا ضلك    ذا اس ثب  أ  مل ا لت   اً أثل ،ا  احأ  ت  ب      ا بً 
 (.1)  ه      ض ا  ثاإ

     ،ا     أو   ه كا  خبد  ا به    ب  ب    ذ بك أ  ا  به كه    ه    ألصا أ  س ا  ا  ه كه   ر  
 ا  ب  ل  -آ ً   بأ     بث ب بأك   بض وبا      تبا  ب  بتأب   ب  ا  به كه  إ ب    ب ث   تب     أبل   ا  ب   ً

أ   ت س  ل  ،ا   ني ا أا ً  ا  ه كه  ب  حهب  أ  ا أا بً   دل،بً  ت  ب    بدت ا  به كه    بو   ا دبلس    
     دح ً  إا     ذ،ل  ا     إ    ا  ل   ني    أص     ا أا بً     ب  أ  ببأ     أ   بني .  ا    ا   ا   

 بب    د بب   ل   بب  أ   ببإ ا      ب بب اض   ا  ببه كه   ببإهنف وبب تثا ا لا،ببب   امل  ببً األ     مل بضبب تث    امل  ببً 
ا أا ببً  ل   بب  أ   ببإ ا   أ بب  ا  ببه كه  ببد ا دببلس  ت  بب    ا ق  هببً  أل  كا،ببب ا أا ببً   اتتبب  ا  دببل    بب  ا   بب  

  تببأ  ل، بب    ببو ا دببلس ،ثحببأه  احببأه    أ ساا بب      سببتً   ضبب    بب    بب     ببإا بضبب   سبب ا    ،ببا 
وبلك بتأب   ت ب  سببثاإ  أب  ذ بك ا ضببلك  ب  أ ساا ب  اك  أ ببً أ   ب  أ ساا ب  اكببرخله  أ  أحبأ    اه ب  أل  ،ببا 

 .هس شو  ت   ب دلس  ت   ذ ك  ث ادل     

 الفرع الثالث
 :الضمان في حادث الصطدام

 ب بب ري   ه  ببب  )اخ  ببف ا    بب إ  ه ببب   ذا اصبب أ  ا لا،اببب      اببث ا بببأا     أ   حببأار      بببإ اني  
 (:اص أا  اكل،ا ني أ  ا  ه كاني

 

                                                           

 (121-7/129)جم ً ا    ا    و  ا أ كه ا ق  تً  ا  أ  ا ق   ( 9)
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 :المذهب األول
 . ت     ه ً  ا ً اآلخل     ا ف   ذ ب اك  تهً  املت   ً  املت هً    أ   اب   ض ،ا  احأ  

 اح اببثا  ببإ ك  بب    ا ببً ،ببا  احببأ  ت  بب    اببث  دببأ ً صبب حا     منبب   ببث  لهببب     حمببا اجلت بببً؛   ببس  
 - ببإ  ،  بببث  ه    بب     بب  بً ا  صببب   سبب    ؛     ،  ببث  ه ببً  حبببأار  أ،قببل  بب  األخبببلى. اآلخببل وبب  هن 

   ض اآلخبل  ه   ب       مل وبث   تت ب    دبث     هب    دب     -  د حا   ا سب  ه        اث  حأار     
  ببإا املتببف  ذا ا بب  د  أ بب   ذا ،بب   أحببأر    ببض  ا  بب    مل بب  ا قبب ي  بب  خ  بب   دببأ       اببث ا ببأا     أ  

 .   ض      ض ا دح ؛ أل   ا د      اك أ   دأ  ؛  د و      ه  - حأار 

   بض ا  ب ال  ه بً  - مل بتب     بأب       ث ب  -ر  ب    ،ب   اآلخبل  ا  ب    ذ،ل املت   ً أ    ذا ،   أحأ
 ا ببً ا ثا ببف؛ أل بب   ببث ا دبب    اك  ببف     شببوإ   ببض ا ثا ببف  أل  ا  بب ال  ببث ا ببإض أا ببف  ا  بب     تبب   ببث 

لب      ض      ه   ؛ أل  ا   ف حدا               ب  ،   ب ا -احنلت ا ثا ف   د   ث ا د   ً احنلا  
   ضببب      هببب      ا  ببب ال؛ أل  ا   بببف  -أ ببب   ذا ،ببب   ا ثا بببف    بببأب    ث ث ببب    قبببا أ  ب بببف   طلبببب  وبببه 

 .حدا    أب 

 :المذهب الثاني
 .اب   ض ،ا  احأ  ت     دف  ه ً  ا ً ص حا       ا ف   :  إ ب ا أ   هً    ل     أ  

 .(1)ا ض     ت        ه    اح اثا  إ ك     ا   ف حدا             ؛  ت   
  اص أا  ا  ه كاني        ث     ا    ب اآل    أ  و  طل     ه كاي   أبأ    كاهت   ا    هت   إ بب  
بتث    هاً ك    ً األ   ً  ا  ثا ني اكت  ً           ض    س ك  تس ا     قد  أ  ،   كا     

 دص             إ   ب  د غ   ا ٍ     ه  ا ض         بم         ه كا     ا  ف     س اك  ك اك
ا إض بل     ه كا      ف  ق   ا ثا ف  ا ه     س ا  لب   اك ل  اك دص      أل   إا َي         ثه 

سه كه  إ   ا أا  ً       ا  ف   إا   ا ا   ا  ا إض ب  د    أب      إ  امل  ً    أ   ا إض ب    أ    
اك  ض   ه  اث   حدث  أض أ ل   إض أ      ب  إ أسا   ا ح ه    بتث    ر      مجه  األحثا  أل  
ا  ثا ني      ذ ك    او    ه  اث   خ   ا إض أ      إذا أرا  مل ب خإ ا ح ه   ب  د    أب    إر      

    .   إا أبض     لك  تأ ،ق         إ ا ألب ً 
  

                                                           

  اك إ   7/101   أابً ا   أ 1/505  اكأ  ً 2/721   أاا  ا دت ا  8/118ات  ً   جي ا  أبل : ا  ل ( 9)
 . 1/81  اك  7/915
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 الفرع الرابع
 تعدد المسئولين في حوادث السير 

 :   ت     ه  ا  ت صل ا    هً   ا  ت صل ا    هً

 .ا      اكا شلب    اك ر  هً    ح  و ا   : أ  

 .ا      اك  ااني   اك ر  هً    ح  و ا   : ث  ه 

 .ا   ا      اكا شل  اك  اب   اك ر  هً    ح  و : ث  ق 

     أ  بتث ثا مجه     ا شلب   :  أ بأ س   امل  ثً    حثا و ا     أه أش  ص     َي ث ح هلف
 أ     ااني  أ    ض ف  ا شل    ض ف    اب    ه   ب و  اني طاه ً اك  ث هً    إا ا ضل     املثا و 

 :ا ت ب  أ  اك  ث ث   ه     ا  ت صل ا    هً

 :في المسئولية عن حادث السير (1)المباشرين اجتماع: أولا 
 :أ  َي  ف  إ   أ   أ     ف   ا تث :  ذ ا      أ     اكا شلب    ح  ثً  ل كبً

،  بببث اك ببب ث هً   - ا بببأ     بببف  ث ببب      ذا   شبببل امل  ثبببً أ،قبببل  ببب  شببب ص: أض    بببو ا دبببثكه األ   (أ )
 ".   ض      ه ف     أ ا  ا ف    شوإ     اش س مج  ً: "     ا    أا ً:   ه ف     ثبً

 بببإ       ببب   اجلت بببب ي   بببض أ ببب   ذا اشببب س مج  بببً     بببا ك بببا (2)  بببأ  بببص ا    ببب إ ا  ببب  ه اك  تهبببً
أ   -  ببأ ك ض  تبب  أ بب    ببا مخ ببً:  هبببإا  بب     ببل  بب  ا  بب   كوببو اف  تبب   ا  دبب ص   ببه ف مجه بب   تببأ

 .(1)"و أل   ه  أ ا صت  إ       ف مجه     ث : "      "صت  إ" ل ا   ا    -سا ً

    ببث اشبب س اثتبب   أ  أ،قببل    اببدت  بب   أ    ببا حهببثا    بب  ف   ،ببإ ك بتببث  املتببف    اببدت اكبب  
 .  ب ا ض      ه ف    ش اس

                                                           

اكا ث     لخ و : ا  ل  .    غ  أ  ب   ا  ني       ا   ف   ا    ك  أ   دا ا   ف      :  حأُّ اكا شل ( 9)
 2/965   أاا  ا دت ا     ت س ي  72/75

 (.1/565)اك     ا    أا ً (7)
 (.7/751) ثا ل اا، ها ( 1/111)ا أل  ا د     ا أك بل( 7/117) أابً ا   أ  ا   كشأ امل هأ (1)
 .9569 اكثط   ل ف 1/707 160  ا أاك      ل ف (1/125)أخل    اأ ا ل ا   (1)
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ل،ابب ي املببأ اك ببلك   ببل ً أ  ب ابب     ببأ   بب    اببأض اك:   بب  أ ق ببً ا   بب   اكا شببلب    حبب  و ا  بب 
 ل كبببً با شببل    ببر إ   ب اببب   ببض  ببإ  اك    ببً   ببث  ح  ثببً    ببض حنببث بببرذ   ث ببث  حبب  و  ل كبببً  ا  بب 

 .  و  إ  امل  ً بأ ،ث  مجه      اك  ث هً اك ااً   ض امل  و مبل،ا هتف

 بتببث      هبب  أ  ب د ببا اا ببً    بب     ببأك ااشبب كه    أ  ،ببا  بب  ف أل   ببً اكببل ك   ا  ل بب ي ا    ببً
ب  وبببث  ابببثا ل هببب  له  أل  اكببب كه أ    ابببأض ا  بببه كاي:  بببث اك ببب ث    ببب  ب ببباا   ببب   ملببب   ا ضبببلك  ببب آلخلب 

 . ت   ا ثا ب  ث ا      ض ا تدث اك لك   طاه ً ا ت     ا    ث   ا  ضا     لا  ه ا ت   

 .اك   ف  ت ف       ث اك  ث هً   ض    إذا ا      أه  ا شلب    ح  ثً  ل كبً  احأه

ا بب    ا  بب   اك بب ،س أ  ا  بب    -، بب   ببأو أحه  بب - ذا   ببأي سببه كه أ  غ  بب :    ببض سبباها اكقبب  
  ،  بببث اك ببب ث هً أ  ا ضببب      بببض اك ببب  ف  - دبببأ    سببب ا  سبببه كه أخبببلى   ا  ببب   اك   بببا  اك تبببث     ث ببب 

 ب  بض    ا  ب  أ   أك،ب   اك ب ث هً  اك    ً   حأ ذاهت  خ ب أل       لغف     ا شله ا ثتني   د  ثً اكل كبً
 .(1)ا    ا اكا شل    اك  ث هً ا  صً

.  اخ  ببف  ببثه   وبب        ا ببأ     ببف  ث بب      ا دببثكه ا ق  هببً أض  ذا   شببل امل  ثببً أ،قببل  بب  شبب ص (  )
غببب  أ  أحبببأر  ب ا    ببب    أ  ب اببب    سببب ا    ا  بببل ً ا    ث هبببً اك بببلكه    ببب    بببض طلبببب   ببب :   ق  ببب 

/ ،ببف80،بب   اتببث  ا  ببل ً احملببأ ه    اآلخببل ب ا    بب   أببتا ،ابب  بتببإك  ث ببث  ، كثببً   أببتا حمببأ  
 .ا    ً/،ف950 ا ق ي   ا    ً/ ،ف900 ه   األ     ل ً   ا    ً

ا  بباب ،  ببث اك بب ث هً   ببض صبب حب      شببل   ،ببد ا  بب ا ني - امل  ببً  ببإ - ببإذا    ببث ح  ثببً  ل كبببً
 .ا    ً/،ف950  ث  ت  ا   ا  ا إض ،   ب     ل ً   األ ثى

 ا س د بب    تببأ ف .   ببإا كأض اا بب   حم ببأ  ببت ف      هبب ري  تببأ املت هببً  ببث ا   ببأا      بباب األ ببثى
 اث بببب  ا ضببب      بببه ف   بببب ا  بببثه     ُبببث أ  ،قبببلي   بببث ا   بببأا    ألسبببا   مجه  ببب  ا بببت أ ي    ا ضبببلك

    مل اهبس ا  ببني    آخبلب   ب  املت   بً  (2)  بث كأض أيب حته بً  أيب بثسبف   هابب ا ضب    أثدثب      ا ضب ف
 .(3) ا  د ا ا ش اس  ا  ثه  ا ض ف

  ا بأ   ا    أ أ   ؟:  مثً سرا    ف   سه    أبأ    ث هً اكا شلب    امل  و اكل كض   ث

                                                           

 . ه   أاتً اك  ث  ي ا   كهً.    ث هً ا   ا    ا   ا ا       ا أبً  ا ت  كه (9)
 (.8/112)ات  ً ا ادل ا لاا    ا  ثكض (7)
 (.6/2)،أ ت ا  ت     ا ا ثه (1)
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      ذا الاب   ض امل  ثً ح  ي   ا أ   ص   ي: أض   ا  د صأ   بأ     ا   ث ً :  اجلثا 
 . ذا مل ب اب   ض امل  و اكل كض سثى     ا   ال اك  بً: أض  بأ     و    اك    ي اك  هً

أل  أ ثا  ا ت ري : أ     بأ   ا    أ:   كأ ثك  تأ ا     إ   و    اك    ي اك  هً   كا شله
سثاإ أ،   ذ ك ا   ا  ت      ث و           شل ح  ثً  ل كبً   بً طلب ً ،  ث             ض ث ً شل 
 .(1)أل  ا   أ  ا      أ ثا  ا ت ري سثاإ    أا  أ  خ  

 دأا  أ       أ    بأ أ هتً   ذا أا ف أحأ     غ   ا إض   بأ :" هلإا   إ   جم ً األحت   ا  أ هً
 .(2)"بض  -غ   دأ

سببثاإ  دببأ أ  مل      هبب  وبب     ’  بب ا ف     بب    بب      قببا  ببإا  بب   ببث   شببل سبب ا   ل،اببً ح  ثببً  ل كبببً
 .ب دأ

أل  اكا شبببله    ببب   ا  اااببدت   ببب   ا شبببله   بببأ   بببإا   بببض أ  ا  دببأ  بببهس وبببل كب       ببث  ا ضببب   
 ا ببثبً . تبب    ببأا  أ  خ بب سببثاإ   بب       ببإا  ببإ  ،ببا شبب ص   بب ث   بب     بب    ا   ببً    ك ببً   دتببف    ببً

أل  ا   ببأ  ا  بب  اشبب ،    اااببدت ا ببإض  ببث   ببً   أ ببل غبب   تتببل   ببد    ا أببلب ً  ببني ا   ببأ  ا  بب     تبب 
 .  إا  ث    ضض ا  أ  ا إض   ا ف اكد دً      .     ا         ً اا   ا ض   

  وبببب    األ ببببثا  أ ببببلا  سبببب ا    بببب  ا ت حهببببً   بببب  األسببببا   ا ببببت   ببببا  ببببأ  ا   ل ببببً  ببببني ا   ببببأ  ا  بببب  
     اتبب  اجلبببد     ببإحد   بب    بببأ  اكبب   ا  ببب  ف  أ  ا ضبب    شبببل   ل بب  ا ضبببلك   ببد  بب   ببب ي -ا أببل هً

 .     لا  ه مل           ت  ا   ف  ا   ه امل         ،  ث   ه   اا حأ و ا ضلك

أ  ااابدت ب ب   ب   تث   األببأض  األ بثا  : "هت     سا ب ث  شهخ ااسد   س ا أب      اأ ا  د   ا
      ببلض ا   ث ببً  ا  دبب ص        ببأ    أل بب   بب  اجلببثا ل   اببلض ا ضبب        ببأ    خ   بب    األ  بب  

 .(3)"ألهن      ا س ا ل

 :المباشرة والعلم
أل بب   بب  خ بب      بب   غبب    بأبب       ببث  ا ضبب      كا شببله   حببثا و اكببل ك ا   ببف  بب   اك  ببف 

 .  د ً أ ثا  ا ت ري   ه  ثض  ه  ا   مل  اجل  ا  (4)ا ثو 

                                                           

 (.9/579) ت  ض اا اكاي   ا ا ثه  (7/199) أابً ا   أ  ا   كشأ امل هأ (9)
 (197)   ه   جم ً األحت   ا  أ هً (7)
 (.7/956)ا  س     اأ ا  د   ثا أ األحت      د حل األ    ( 1)
.  ثخ    اف ا     اك     جب ا ا أوإ ساا  ك اا ي  ك      ا أ ك   ني شل    أل    أ   ني       اتث  ( 1)

 2/968)ا ت س ي  أاا  ا دت ا (9)(. 785)اأكا  أ ث ا  هتني صأصث  ا   ً  :بت ل
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-   بأببب   (1)وببب   - بببث أا بببف أحبببأ  ببب   غببب     بببض    ببب  أ ببب     ببب :  ببب إ   جم بببً األحتببب   ا  أ هبببً
،ب   سبثاإ أ  أل   ب  أا بف  ب   غب     بث  ب  وب     ا   ف          ا إض ب ث     ب اب   هب  ا   بف-،إ ك

 ذ أسببب ري ،بببث    أل   بببأ  ا   بببف   ببببرثل   ا ضببب       كببب    ببب      ببب   بببإا ب ابببب   هببب  ااابببدت أ  مل ب  بببف
 .   ااادت    ا   ف أ    ادت  ا ض      ه   ث ااادت        

 :اجتماع المتسببين في المسؤولية عن حادث السير: ثانياا 
 : و ا       أحأ أ لب   ح  ثً    حثا( 2)  َي ث ح   اك  ااني

  و  إ  امل  ً .  ب دأ     ف  ث     -     اب -أ  بأ س أ،قل    ش ص   ح  ثً  ل كبً (أ )
 . بتث  ا ض    أ  ا أبً   ه ف     ثبً  بأ ،ث    اك  ث هً

   ض       ه  اا      ث  ح  ثً  ل كبً  أ  ب ث  س ا       أ كا   أتا خ طئ:   ق    إ  امل  ً
 .  ه    مجه    

أ ب   ذا ا باب مج  بً   ح بل   بل   ا  لبب   - ببلاا  مبب  حنب   هب   ب  حبثا و ا  بل  -  أ ذ،ل ا     إ
 . ،   ا ض      ه ف   ث  ث  ه    ا ً     ف  ا  ث   أ ا    

 أ    أبب إ   بأببا   بب  ذ،ببل ا    بب إ  ببأا    بب  ب بب   بب   ل  اآل   بب  ا بباب مج  ببً   ح ببل   ببل   ا  لببب 
 .ا ت ا ضو      ث      حثا و ا         اك ا ي غ  ا    ث هً

 .  و أ  ب دأ     ف  ث     َي  ف  ثه  و       أ   امل  ً ا ق  هً        اك  ااني (  )

  بببب ه آخبببل  هثسببب    أ  ب بببث  شببب ص   بببل ح بببله   ا  لبببب :  اكقببب   ا بببإض ببببإ،ل  ا    ببب إ هلبببإ  امل  بببً
 . ه  ى  ه   حهثا  أ          أ  ب    أس     كأس  

  ببإا كأض   أل ب  ،    ببً  تببأ ا      ب   بب  ا  بباب   ببلى املت هببً    ببإ  امل  بً ا   ببأا      بباب ا  ببثض
 .اا    حم أ    امل   ا أها ي    املت هً

  ّببث    بأ ذ بب أ ببث حته بً  أ ببث بثسبف    بب  املت   بً    ا   بأا    ألسببا   مجه ب   اكر بببً    ا ضبلك 
  بببث ا ببباب :    بببض ذ بببك (3)أ  ،قبببلي   اث بببب  ا ضببب      ه ببب    بببب ا  بببثه  ا ضببب ف  هابببب ا ضببب    أثدثببب   

                                                           

 (.191)جم ً األحت   ا  أ هً    ه( 9)
 ا  ل امل ث ض غ س  هث  ا اد ال– ث ا إض حدا ا   ف        خت ا  ني       ا   ف   ا    ك : اك  اب ( (2

9/166. 

.  ا  سايل   (6/2)ا ا ثه ،أ ت ا  ت  (980)ا ض    ي صا ا أا ض جم   (8/112)ا  ثاكض  ات  ً ا ادل ا لاا  (1)
ا   ك ب املتا و ا  ثا أ    (7/177) ت  ض ااكا اي   ا ا ثه  (1/565):  ا    أا   اك     (7/950)ا ث هس
 (.190)ص
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    ا   ا ني     ث  ح  ث   ل كبً ؛ مب    ً  ثا أ  أ   ً اكل ك و تثا مجه      بض خبدت  بني ا    ب إ   
   أاك    بض ت 

ً أ  وبب   ؛ ، بب   ببث خت ببض أحببأ ف  شبب كه اكببل ك ،ببا  احببأ  ببت ف   ببب  ببثه ا  بباب اك ضببو    امل  ثبب
  بب    ا قبب ي ا  ببل ً ا    ث هببً احملببأ ه    بب     أرببا ا ق  بب  اأبب ها أ ببثاك اكل،اببً ا   هببً    ث ببف ب س بب   بب  ث  

 بلأض أيب        ب    اتث  اك  ث هً   ض ص حب ا  اب األ ثى:  ه س    لأض حم أ    امل    اكل ك   س    هل  
 . إهنف مجه       ث ث ؛    ث   اك  ث هً   ه ف   ب ا  ثه  ا ض ف : ً  أيب بثسفحته 

   ضب     –  أ ذ ب     ا     إ    أ    ذ ا     ساا             ،  ب   بلااني    ا بف هب ب  شبوإ 
      بك غب    اق ث   إ ك مب  ح ل   لا    ا  لب    ب   ذ  املب ،ف   أ.   ض ص حب أسا  ا  ااني  ت بً 

 –     ذ      و    أ ذ ك ش ص آخل حالا        ب ا ك ا ا ل     قلي  ا ً  ب ملال     بث   ا ا بل 
.   ذا ا   بب  املبب  ل  ا ببأا       ضبب      ببض ا ببأا    حببأ .    ضبب      ببض  اوبب  املاببل ؛ أل بب  مبتس ببً ا ببأا   

 . (1)    ا خل املال    امل ل

األ      ب  ااشب كه    ا قب ي     ب   تبس ا  ب   : سب ا      ح  ثبً  ل كببً   بث ا باب :    ض ذ ك 
 .    ث  امل  ثً(  ت بً_  ك  ث هً   ض أسا     أثلا   –

    ذ،ل       ا أك أسا  ا  ااني  ت بً  تأ ا          ذ ،   ا  اا        ب     ا  ثه   أ ب  ا   اب  
 .  أ  ذ،ل    ثه  و        ملتف  ه     سا

 : اجتماع المباشر والمتسبب في المسئولية عن حادث السير: ثالثاا 
املتف  ه    ذا ،   اكأ ،ث    حثا و ا         ً  احأه ؛ ،   بتث بثا مجه ب    – ه   سا   –ذ،ل   

  ألصببا  –  ا شببلب  أ     ببااني   أ بب   ذا مل بتث ببثا ،ببإ ك؛  بب   ،بب     ضبب ف  ا شببلا   ا ببا   اآلخببل    بباا   
 : (2) تأ ا     إ    إ  امل  ً ا أك اكا شل   ض اك  اب

  .(3) ( اكا شله    أ ث اكا شله –أ  ا  ل ك  – ذا ا     ا  اب :)     ا  هثطو 

  .(4) ( ذا ا     اكا شل  اك  اب   أوهف املتف    اكا شل:)      ا   دهف
 ( .غ اث اكا شله   ض ا   اب، كا شله  ا   اب       ني   :  ذا ا      ت   ساا   : )     ا  لا  

                                                           

 (7/708)ا  لا  ا  ل  ( 9)
  ذ ك  ذا    ث اكا شله مب  ث    ا ددهجي( 7)
 (967)  ال صا  هثطو األشا    ا ت( 1)
 (961)    دهف   األشا    ا ت  ال ص( ( 1)
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  (3) ا أببببببب   هً(2)   اك  تهبببببببً(1)املت هبببببببً :  املببببببب  أ   بببببببإا ا    بببببببأه حمبببببببا اا ببببببب    بببببببني مج بببببببثك ا    ببببببب إ 
 ذا ح ببل أحببأ   ببلا  :  -ا  بب    غبب  حببثا و  –  بب  ا اه بب ي  ببإ  ا    ببأه ا ببت ذ،ل بب  ا    بب إ (4) املت   ببً

  ببث  بب إ    بب      بب  املهببثا  . ا ببأب     ث  ببث  ه بب   ا ببً  ا  ببث     ضبب      ببض املبب  ل ؛     ببلا  ا   بباب 
 . أ       ا ك ا ا ل  ا ف      ض      ض ا أا       امل  ل ؛ ا أا      ا شل   ض اك  اب 

 .   مب  أا ف  إ   إ غ   د و      ض ح  ل ا ا ل ا أب:     ا   دهف

 ال،بب     ثحبب     –أ  حبب  ثي  –أ بب   ببث  بب جي شبب ص  بب    اك :   بب  أ ق ببً ا ببأك اكا شببل   ببض اك  بباب 
؛    إ ؛ أل      اب  ا  ب ك   ا شبل د و      ض ا   اجي  تأ مج ثك ا   –  هس  ه  أحأ   ل   ت         

  ب  ا اه ب ي  بإ  ا    بأه   حبثا و  (5)ا  ضب    ا  ب اجي هتث    ه  ا ض     خ  ف اك  تهً   ذ ك     ث 
أ  ب ابب      اببأ  ل،اببً  شبب كه  ببل ك    هدبب      اببأ  ل،اببً أخببلى ب بب  مب ببأ  ب ابب    ا  ببل ً اك ببلكه أ  : ا  بب  

 .ب    ا    هدأ  ك د  ب        ب ا  لب 

األ     ابب    ااشبب كه    ا قبب ي : ك بدحببظ    تبب  أ  اك  بباب  اكا شببل  ببأ خ   بب     ببأه  بب   ثا ببأ اكببل  
  ا    ا  ل ً اك لكه ؛  ت  ث اك  ث هً   ض اكا شل   أ    ث ،   اك  اب  ث اك ب  ف    اكا شبل مل بلاتبب 

 .أب      ً  ل كبً   ك  ث هً   ض اك  اب  حأ 

 اكا شببل   ببض اك  بباب    ببأ أشبب ك ا    بب إ     ببإ  امل ه ببً  تببأ حببأبق ف  بب  اك بب قته ي  بب     ببأه ا ببأك
 :  ت  

 : مسئولية المتسبب وحده دون المباشر 
  ك بب ث هً اتببث    ببض اك  بباب  حببأ      اكا شببل  ذا ،بب     ببا اك  بباب  ببث األ ببف    حببأاو ا ضببلك   

 .  ،  ث اكا شله  اتهً   ض ا  اب    ش ً  ت ؛  ه أ  ا   اب   ض اكا شله     ا ك  أ ثى  ت   

أ  بضبب  شبب ص حاببلا    ا  لببب     ه قببل  بب  :   بب  األ ق ببً ا ببت وببلهب  ا    بب إ  ضبب    اك  بباب  حببأ  
   ضب      بض  بب   وب  املاببل ؛ أل ب  مبتس بً ا ببأا      ت  ب     بب   هبأ    ببض  – ب ك    ه ب    ببض شبضإ  ه   بب  

                                                           

 (961)ا   دهف األشا    ا ت  ال ص  (9)
 . ا أكبل(7/708)ا  لا  ا  ل   (7)
 .ا  سايل(967)ا  هثطو األشا    ا ت  ال ص (1)
 7/166ا ا ثه   ،أ ت ا  ت   ( 972 102)ا   ك ب املتا و  ا  ثا أ ص (1)
 (102) و ا  ثا أ صا   ك ب املتا  (5)
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 ذ  بببث  بببأ ث     بببإ    ه ببب  ا أبببوإ    وببب      بببض ا بببإض  قبببل ؛ أل   ا شبببلا    بببلبً   بت بببب ااابببدت  
 ب   بث   ب  :   قبا  بإا.(1)   اكأ ث  ، آل ً؛  ه أ  اك  باب   بض اكا شبل ؛  ضب ف اكا شبله   بثه ا  باب امل  ً

 .(2)   ض      ض ا أا   ؛    ا ت لي   ثه      –ش ص آخل   ث      أ ا سات   أ ك      ت لي 

  ك ببا أ    بب     بب   ذ    بب    ا  لببب     ضببلهبأ بب   ببث سبب ك ك ببا   ببض  ا:   بب  صببثك ذ ببك أبضبب       
   ضب      بض ا ضب ك  أ  ا تب خس  حبأ  ؛ أل ب  اك  باب    بإا ؛  – ثط بث    ثك ب  شبه      ا   ب   ا لا،بب

 .(3) ذ      برثل  ت ل ا    ااادت     أثل     كا شله ا لا،ب    حأاو ا   ف

أ   ب  ببببل   بببب   حببببأى :   بببب  ا اه بببب ي وبببب    اك  بببباب  حببببأ      اكا شببببل   حببببثا و ا  بببب      
املبب  دي   بب   بب     بب   بب   بببثي   ببض طلببب   بب  ا  ببل  ا  ببلب ً    ه  بباب ا سبببث     ببث  ح  ثببً  ل كبببً 

  بض سب ا  امل   بً   بث   ك ب ث هً    بإ  امل  بً  –اد أ   ه   سبه كا   ب  بس  سب ا  ر    ثا بأ  اكبل ك  آ ا ب  
اك  اب      س ا و ا  ه كاني  رب  اكا شبلا  ؛ أل    با اك  باب    تب   بث األ بف  األ بثى     بث  امل  ثبً 

خ بب    بب  ك بب   اكببل ك   اث هبب  حل،ببً :   ت بب  ،ببإ ك .اكا شببل   حببأاو ا ضببلك ؛  ببإا  ببأ    اك بب ث هً   ببض
  ك ببر  هً    تبب    ببض ك بب   اكببل ك   – اببب   هبب    ببث  ح  ثبب   ل كببً سب  اكل،ابب ي  بب   لب  ا  بب   األ ببل ا بإض ب

 ه ببب  ث   ببب  ا دببب  ف أ   رببب هلف      ب ببب   ا  ببب ا ث   ببب  ا بببأب ي  ا   ثبضببب ي ؛  ذ بببك   بببد        بببأه 
 .و    اك  اب  حأ  ؛  ذا ا  ب ا  اب   ض اكا شله    مل ات  اكا شله  أ ا    : ا    هً    و 

 : المتسبب والمباشر معاا مسئولية 
اش اس اكا شل  اك  اب مجه ب     اك ب ث هً  :       قته ي    أه ا أك اكا شل   ض اك  اب   اك  ث هً

 ذ ك  ذا ،   ا  اب           ا شله ؛     ،      ش    أ  برثل  ت ل ا    ااادت  ا ضببببلك  حببه  بببتببث  
   اك بباب  منبب  بضبب    بب  اكا شببل    ذا ،بب   ا  بباب شببه      : ) ب    آلخبببل  بب    ا سب  ببو أثبببل ،بببا  ت بببب    ببببب   

ب  ببا  ببإ  لا     اااببدت   ، بب    امل ببل  بب  اا  بب إ ؛  ببإ  امل ببل   ب  ببا شببه     ببأ   اا  بب إ   أ بب   ذا ،بب   
 .(4)(ا  اب ب  ا  إ  لا    هأ ،  

                                                           

- ب9101سد هً ستً هبإا أ  ث ا  اتً ا أاا ً   ادثو  اا   إ   ك  تً ا  ل هً ا   ث بً ا  ل جم ً ا ادثو اا (9)
 .76 ب  أ 9190

  9/89 كك املت      و حهأك (.926)ا ا أا ض   جم   ا ض    ي ص (7/657)   ا   أ تأض   جم   األهنل  (7)
 (911)جم   ا ض    ي صا ا أا ض   (1)
 . (5/517)ا      أب    ح شهً ك  اك   ك  (1)
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أ ببب   ذا ،ببب   اثتببب    ببب   ا بببً    ،ببب   :   ببب  األ ق بببً ا بببت وبببلهب  ا    ببب إ  ضببب    اكا شبببل  اك  ببباب   ببب   م 
 إهن ببب  بأببب ،     ا ضببب       ببب  أ  ا  ببب ا   –أحبببأر  سببب ا     اآلخبببل كا،اببب      ثط بببث ا أا بببً شبببه      ا   ببب  

 .(1)    اب  ا لا،ب  ا شل  أل  ا  ث     ف     مل بت    ض ا أا ً كا،ب

أ   ببب    سبب ا  سبببه كه  ببب    :   بب  ا اه ببب ي اشبب اس اكا شبببل  اك  بباب   اك ببب ث هً  بب  حبببثا و ا  بب 
ا  ه كاي أ      أتا خ طئ    هدبأ   ب   ب  ا  بف سب ا  سبه كه اسببأ سبل      ب  املبأ اك بلك     قبا  بإ  

   ا شبببله ؛  ذ  ببب  شببب    أ  ببببر ض  امل  ثبببً بضببب    ه ببب  اكا شبببل  اك  ببباب مجه ببب   ؛ أل  ا  ببباب    تببب    ببب   
 . ت ل ا       ث  ح  ثً    حثا و ا   

    ببببب   بببببأ ااضبببببجي  تببببب  أ  األصبببببا ا بببببأك اكا شبببببل   بببببض اك  ببببباب   اك ببببب ث هً  ببببب  حبببببثا و ا  ببببب   تبببببأ 
ا       بب ؛ أل  اكا شببل أك ببجي  بب  ا   بباب     تبب   ذا ،بب   ا   بباب أ ببثى  بب  اكا شببله    ببأ  اك  بباب   ببض 

له   اك  ث هً  خد      صا    ،إ ك  ذا ا     ا  اب  اكا شله  ا   ى أثلر    ه  ببرثل ،با  ت  ب  اكا ش
 .مب ل       ث  امل  ثً اكل كبً ،  ث اك  ث هً   ض اك  اب  اكا شل      

 :أسباب طارئة غير السبب األصلي للضرر
أ بب   ذا ا بباب شبب ص    حببأاو وببلك    اببا حأ ثبب  اك  ابب     ببل    األ ق ببً ا ببت أ ك  بب  ا    بب إ اببأ 

  أ  ابأخا  ب  شب ص آخبل ب  (2)طلأي آ ً مل  بً  أ  ح  و     ئ  أ  حدا ا دب   ب  ا ب    هب     ب 
 بإ  اك  باب األ     ابب  –،         ً  س ا أا ً اكإ،ثكه س      ب    ث   ا ضبلك   باب  بإ  املب  ي 

 .  ه  و    

 :ماوية أما اآلفة الس
،ببا : أ   بو (3).  بو أ   دبا ا   ببف   بثه   ب بب  ه  اا  ب       بب     بهس     ت  بب  أ   ب    ت بب 

 (4).أ ل   كض خ كأ    اأخا اا    

                                                           

 (.5/519)ا      أب    ح شهً ك  احمل  ك ( 6/950)ا سب  و   ااني امل  ا  شل  ،تس ا أ  ا   (9)
 ا أ      ا ه   إذا س         سه كه   ش ك         س    ا  ل ً اك لكه    ادلا    سث   ح ب  ثا أ اكل ك    س ك  ( 7)

 ت    - دأ    ا  ه كه  إ  ا  اتً ا أاا ً   ادثو  اا   إ      ث بً أ أي    إ  ا دثكه اح    ي     ً  مل ااث
 ب     ا إض ب  ل أ  ا ل ا ا إض   س أ    ا  ه كه    9190 ب  9101ستً  76 أوإ  ا  ل جم ً ا ادثو ا  أ  

ه   س    اك        قا ذ ك اكت   أ  ا ث ف     ل  ً  ،     س  ا ه   ب ث     س   ل   ت    ه    ات     ه ك 
  ا     أى س ا    ادل حم       إ   د،  أ  ولك     قا  إ  ا دثكه   بمت ب    ا   ا     بم          شل 

أ     اا   حثا و ا      حمل أ  ثا : ا  ل . ااادت    د بض   ا   ا     بد  ا    س    اا   هلدس      
  75-71ا و ا  ق  ي ص 

 .7/178ا ا ثه  شل   ت  و ااكا اي( 1)
 .ا  هثطو األشا    ا ت  ال 8/71ا ل  و  هن بً احمل  أ ( 1)
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 ببب    اتببب  :))   ذا حدبببا ا   بببف    بببً مل  ببببً   بببد وببب     هببب   أل  ا    بببأه ا    هبببً ابببتص   بببض أ ببب 
 .(1)((ا ح ا   ت        و     ه 

  إا   غ  ح  ً ا  دب  أل  اك دث   ذا ا ف اب و       ض ا   صب         سثاإ ا ف       
 .(2)أ     ً مل  بً   ساا  أ  ا  دب   ا غ   ا     حأ ذاا 

أ    ذا غل ث س هتً   اب اص أا     د ل   ب ل   اكد       أ        أ    اب :     أ ق   ذ ك
 . د و      ض اكد  -  اج كبجي شأبأه  أ   ثأ

  بض    - ،إ ك  ث  و  أحأ مجله   ض ا  لب     اث هب  كبجي  أ ا         ت هن     حل ث شه    
 .ا ثاو 

  بض   ا ثاو   أل   ت ب    ا ث  - ،إا  ث  و  حالا    ا  لب    ا إ سها   حل     ت ل شه    
 .  ك إ  ا لبجي

ه كاي  أض أ     اب ا ض      ح  ً اجل ادً  اآل ً ا     بً        ض ذ ك ا  ري حثا و ا     
 (3).  حت   

   اكا ح  ا ت ذ،ل     ،   املتف  ه       اها ا    أ     الض جملى ا      ت   املتف   ض 
 .ا   اا   ث  ا أبً   األكش   اجللا    و    اك    ي اك  بً 

  و  دأا    هتث  ا  أ ا ص أا  أ ثى أ ثا  ا   أاإ  ذ ك أل  ا  ه كه   ت   ذا     ا  د    أ  امل
 . هأ ا   ا  طه ً بدل    ،   بلبأ غ  ا   

    ،   ا   كس   اكد أ    أ  أصد   ا   هت ني اكد أ  ني ا  أ ا ا ص أا   :"     أ ا ا   ف
 ب  ف     إا أ  اك   أ   د  و ب  ا    . (1)"  أل ثا   ض ث ً    ض    س ف  ت ف ا  ث  أ  ا أبً ،   ً

  ا  أل  اآل ً   ا ً   ا  دأ اجلت او  ا  أ ا    ثا ل   ت  األغ ب    قا  إ  األحثا  أ  بتث  ا   ا    
 اها شا  ا   أ  أل  ا   ا غ      أ  هالض جملى شا  ا   أ     أ  أ ا ا   ف ذ،ل ا أ    ذا حدا ب ني 

   ه   إذا خ  ف ا   ا  أ   ً . غ اً ا     أ   إا ا ص أا  بر ض     ا     ث   ا ب    ا  أ ا   ا أ 

                                                           

 .15ا سحه و    لبً ا ض    ص( 9)
 (.819)  جم ً األحت   ا  أ هً    ه 992_جم   ا ض    ي -ا ا أا ض( 7)
 إذا ،  ث ا  ه كه س ه ً  اا ا    هب   ،   ا   ا  ب   أ   ا  أا    ل        طلأ   ه   خ ا     ئ           ه  ( 1)

   أ  سهت  حى خل ث     أكه ا   ا   دأ ث           أ أ  ث ا  اتً ا أاا ً   ادثو      ث بً  إ     و    
ل ث ا  ه كه    وا     أل     اب    دي ا  ه كه   ض ا   ا       أخا  أل     ذ ك  إ   بض        خ

 . ب9190-9101 ا  تً 76ا  ل جم ً ا ادثو  أ  .    أب  
 (.105/90)احمل و  : ا   حس ( 1)
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اكل ك  قا أ  ب    تس ا    أ  ب ث       ااش كه امل لاإ أ       ا  ل ً  دثكه اتأف    هتثك 
  ،أ أ  احنلا     أ   ا  ه   أ  ا حنلات    ا ه ني أ  ا ه  ك   ا  لب     أ  اك  ك     غ  أ  ب

سه د  ولكا    خلب      س ا        ،إ ك    األسا   اكث اً     ر  هً اجلت اهً ا  ا     ا  ه كاي 
  غ  ا  ل  اك ددً  إ ك  ،إ ك ا   ده      ب  ض    أا   ،ا  إ  ا دثك  أ ا د  ولكا    آلخلب  

   ا   ا ت هاً  األثل   ا    ب      ض  إا ات     ا    ا ب  د    أب     لب  ا   أ    حه   دأ ا
اتههف ،ا   ا    ا ك األ       ض أ   شا    أ       يل    ب اب   ه       ث  ي  أأ ه   ب ي 

 ً    . 

 خ       إ  صثك حثا و ا  ه كاي   حدل هل       ذ،ل           اا   ث ا   ث ش ا   ب اب   ه  
 .   غ  ا   أحت   ا ض      ا 
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 الخاتمة

 : خالصة البحث 
    حثا و اكل ك    أ ف اكأتدي ا ت ا  تست اكثاك  اك  بً  ا     ي ا األبً  ا   أت ا     ي

أ ف   ث  ي امله ه   ث ا  تدل ا األض  و  ً       ا اا      أ ،ا ا     هً     هً  خ  ال 
    بً و  ً

  ا   ا    ا لا،ب   اكأ ه    اكل،اً  ا  لب  : اكل ك  د ً    ً    أسا    ت   ال   أسا   حثا و
 . ا  ل ت ا  اه هً  اجلثبً 

   ًا ث  اك ر  هً   ا     ا ثو و  ا  ثا ني  د ً    ً   ض ا     ا ضلك  ا  د ً أ  ا لا  ً ا  ااه
 .  ب  د ا            ت لبً ا أ دهً أس ري  إ  اك ر  هً

  ًببببببث ل ا  بببببب    ب ببببببث  مباببببببل  ااخببببببد   ثا ابببببب ي امله ببببببً  املببببببإك   منبببببب    ببببببأ  بببببب  اببببببثا ل ا  د ببببببب 
 .ا ت  هً  ني  كا ه  ا   ا  ا ت هاً اجلل هً 

    أ ف صثك ا    ا ت ب    ه     اب امل  و اكل كض ب   و   ض ساها اكق     املدل ب  و اار
 .ا ني  األ   ً  ا ل ث ً   أ  ا ح ا       ً ا  ث 

  ببببأ   لا بببب ه ا  ببببثا ني ات ببببو  حببببأ     هبببب   اك ببببر  هً  بببب  ا ت هاببببً غبببب  ا   أبببببً  ذا    ببببث  ت صببببل 
 .ا     اثا لي أك،   اجللاً غ  ا   أبً      هت   كا  ً ا  ااهً  ني ا   ا   إ  ا ت هاً 

   ه ،ا  ت             د       ث  ا ت هاً اجلل هً  ت إا    ض خ  ب       ني    ش دني  ه ب ات
 .اآلخل    تأاإ ب  د ،در     د  أص ه     الاً    ث    ت       أ  بت و خ   أحأر  اآلخل

  ا    اكأ س َي ف    ث هً اجل ي    بل     هن اه     ،   أ   برثل  ث   خ ص   ا أبل ا   ثبض ي
 .اك  د ً    ا    ه  

   ه    حأ       ك ً ب دشض      خ   اجل ي    ،   ،  ه    إاا  احأاو  ذا ،   خ   ا   
 .ا ت هاً ا   ث    اجل ي  اك ر  ه    اجلت اهً  اكأ هً 

   اك ر  هً اجلت اهً   ا ألب ً ااسد هً ا   أ  ب د ا اجل ي    اج أ      احملل ً ا ت ب اه     بب كا
 .    اا     أك،   ك   ه   

  ً األصا   اس  أا  اكل،ا ي   ض ا  لب  أ    ا     هأ  أل   ا  د. 
  ًلااف اكل ك   ا    ب    اجللااف ا      أبً     ذا اثا ل ا  دأ اجلت او  ه     تث   لاً   أب . 
 ه كه آ ً أ  س ا  ا  ه كه   ر      ،ا     أو   ه كا  خد  ا ه    ب      ذ ك أل  ا: األصا  

  بأ    ث ب أك   ض وا      تا    بتأ     ا  ه كه    أولاك   إ     ر    ت   ب د ا آث ك 
 .ا ك اك ر  هً 
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 ث اك  ث هً   ه ف     ثبً    إذا ا       - ا أ     ف  ث       ذا   شل امل  ثً أ،قل    ش ص  ،
   ث اك  ث هً   ض اك   ف  ت ف       ً  أه  ا شلب    ح  ثً  ل كبً  احأه    أحأر     ف  

    . 
 ًو  إ  امل  ً بأ ،ث  .  ا أ     ف  ث   -     اب - ذا اش س أ،قل    ش ص   ح  ثً  ل كب  

 . بتث  ا ض    أ  ا أبً   ه ف     ثبً    اك  ث هً
  ً   و تثا مجه       ض  –اكل ك ذا ا اب     ا   ا ني     ث  ح  ثً  ل كبً ؛ مب    ً  ثا أ  أ

خدت  ني ا     إ     أاك    بض ت  ،ا  احأ  ت ف   ب   ثه ا  اب اك ضو    امل  ثً أ  
 .و    

    ألصا  تأ ا     إ    – ذا ،       اكأ ،ني   امل  و اكل كض   ا شلا   ا ا   اآلخل    اا  
 صدث   اً  ذا    ث اكا شله مب  ث    ا ددهجي إ  امل  ً ا أك اكا شل   ض اك  اب  ذ ك  
 .اكا شله   ه ف  أ    ساحف   ض        ث  

 تث  اك ر  هً   ض اك  اب  حأ      اكا شل  ذا ،     ا اك  اب  ث األ ف    حأاو ا ضلك   ا
 .ثى  ت    ،  ث اكا شله  اتهً   ض ا  اب    ش ً  ت ؛  ه أ  ا   اب   ض اكا شله     ا ك  أ 

       ،     بأ س اكا شل  اك  اب مجه      اك  ث هً    ذ ك  ذا ،   ا  اب           ا شله ؛
 .ش    أ  برثل  ت ل ا    ااادت  ا ضبببلك  حبه  بببتبث  أثبل ،با  ت بب    ببب  ب    آلخبل 

 ش كه امل لاإ أ       ا  ل ً  دثكه        ً ا   ا  أل   ً اكل ك        تس ا     أ      اا
   ثكه   أ  غ       اك     ي اكأ هبً    ا اب   ح  و س  أ ى  ث  ه         حه  بتث  
ا    ا    أا               مل ب دأ ا   ا     ملتف أ         ا شا    أ    ه    ا  ث   ا  ظ 

 .ا أبً  اأأ    ه    ث ً ا   سبل 
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 :مالحق 
 تقارير إحصائية صادرة عن جهاز اإلحصاء بدولة قطر
 (قضايا)الصابات والوفيات في حوادث الطرق حسب سبب الحادث 

1122 
INJURIES AND DEATHS IN ROAD ACCIDENTS BY CAUSE 

OF THE ACCIDENT (CASES) 
2011 

              

         (7)جدول رقم 
Table No. 

(7) 

 وفـــــاة   الحادثسبب 
Death 

اصابة 
 بليغة

Sever 
injury 

اصابة 
 خفيفة

Slight 
injury 

 اصابة مادية
Physical 
injury 

 المجموع
Total 

Cause of 
the 

accident 

النحراف عن 
 379 264 56 40 19 الطريق

Deviation 
from the 

road 
 Careleessness 580 350 32 91 107 الهمال
 Overtaking 127 89 18 17 3 التجاوز

 Driving 59 27 19 8 5 الرجوع للخلف
backward 

 Speed 64 34 16 7 7 السرعة

السير عكس 
 12 5 6 1 0 التجاه

Driving in 
the opposite 

direction 

فقدان السيطرة 
 18 0 15 3 0 على عجلة القيادة

Loosing 
control on 

steering 
wheel 

 Escape 43 4 32 5 2 الهروب
انفجار إطار 

 Blown up 0 0 0 0 0 السيارة
tire 

عدم إعطاء 
 Not giving 35 2 30 1 2 أفضلية السير

priority 
قطع اإلشارات 

 Violating 52 24 25 2 1 الضوئية
trafic lights 
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عدم ترك 
 Not leaving 96 22 39 31 4 مسافة

aspace 

 Crossing the 18 0 15 2 1 قطع الطريق
road 

اهمال وعدم 
 45 11 5 14 15 النتباه

Careleessness 
and lack of 
attention 

القيادة دون 
 26 3 18 2 3 رخصة

Driving 
without a 

license 

 Loose 1 1 0 0 0 حيوانات سائبة
Animals 

تحت تأثير 
المسكرات والمواد 

 المخدرة
4 15 23 10 52 

Under the 
influence of 
alcohol and 

drugs 
بسبب األحوال 

 Weather 0 0 0 0 0 الجوية
conditions 

بسبب حالة 
 Road 0 0 0 0 0 الطريق

Condition 
 Other 59 59 0 0 0 أخرى

 Total 1,666 905 349 239 173 المجموع
 

 (قضايا) المتوفون والمصابون في حوادث الطرق
1117-1122 

DECEASED AND INJURED IN ROAD ACCIDENTS 
(CASES) 

2007-2011 

     (6)جدول رقم 
    

Table 
No. 
(6) 

 وفاة السنة 
 Death 

اصابة     
 بليغة 
Sever 
injury 

 اصابة خفيفة 
Slight 
injury 

 اصابة مادية 
Physical  
injury    

 المجموع
 Total  Year 

1117 174 398 849 3,363 4,78
4 2007 
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1112 199 419 1,009 3,189 4,81
6 2008 

1112 191 413 1,914 2,561 5,07
9 2009 

1121 198 343 727 2,909 4,17
7 2010 

1122 173 239 349 905 1,66
6 2011 

 
  الوفيات حسب  نوع الحادث 

1112-1122  
DEATHS BY TYPE OF ACCIDENT  

2008-2011  

     (2)جدول رقم 
Table 

No. (9)  

نوع                   
 الحادث

 
 السنة

 سائق 
 Driver  

 راكب
 Passenger 

 مشاه 
Pedestrians 

 المجموع
Total 

             
  Type of 
accident 

 
Year  

1112 91 65 74 230 2008  

1112 94 58 71 223 2009  

1121 91 63 74 228 2010  

1122 83 62 60 205 2011  
 
 
 
 



  
 

 
 والعشرون احلادية الدورة

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 م3154 -هـ 5341

 

 املسؤولية اجلنائية

 قائدي املركباتعلى  

 بسبب السرعة والالمباالة
 

 
 

 إعداد

 حممد بن عبد اهلل بن عابد الصواط/ د

 األستاذ املشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 .مكة املكرمة –جامعة أم القرى 
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 اهلل الرحمن الرحيمبسم 
 

وايصدد و وايمدد ى ي ددو ا محريددل    دد  , وهددهللا ل ييدد  ري  ملددل ا   دد ن, احلمددهلل ا ايددهد قوددهلل الايددهلل ايددهلل  
 :وي و آيه وصحمحه أمجرين, ي ريل ن

يف  اييت حتتلج إىل قز دهلل يال د  وصيصدحبث مد  قد  امحدث ا  تصدن, فإن حلاد  ا  و  ق  ا لضليلت ا وم 
حددأ أضددح  , أو أ دد و ت صتدديذ   دها احلددلاد فد   اددلد  لبددهلل  حبد  , ايمح ددلهب  ددل وذيددل يريمدلى, مجحبد  ااددل ت

 .لويظحبم أذ ه, ييهللو ملط هل د  ا  و  قيا   يل حب  صتالدهب هلل ايهللول وصريقهلل ألب ول ا ؤمت ات؛حلا

د بد  هدها ا لضدلم ضدم   دلو  صداريل حدن أ ايدهللوي ويقهلل أحما  األقل   ايريلق  ام  ايفقه اإل د ق 
 دإذن -وا ديقلل ,    دريلد اإل د قحب   دل  يف  حدلج بلقريد  اإلقدلى  مدهلل  دقؤمت هل احللدد وايرييد    ا اريقدهلل  لي

 .أن  تلصث اام  ايا مي إىل ا ا ات وصلصحبلت صملهم يف احلهلل ق  أض ا  هها احللاد  -اا  صريلىل

وادددهلل , مه  قتلاضدددري  يف ايتيصدددحبث ايفقوددد  هلدددها ا لضدددلم ا ودددموهدددها ايمححددد   ا قدددهللى  دددن  دددهللد ا دددؤمت  قمدددل
 :اممته إىل مخم  قمحلح 

 (.ش وطول-أ محل ل-حقحبقتول)ا مؤويحب  اجلالئحب   :المبحث األول

 . الئهلل ا  كمح  ي  ق كمحتهيحب  و قهللهب قمؤ  :المبحث الثاني 

 .ايم ي ا مؤويحب  اجلالئحب  ي و الئهللد ا  كمحلت  ممحب جتلوز  :المبحث الثالث

 .ا مؤويحب  اجلالئحب  ي و الئهللد ا  كمحلت  ممحب اإلمهلل :المبحث الرابع

 .ا مؤويحب  اجلالئحب  ي و الئهللد ا  كمحلت  ممحب ايتفححبط وا طل دات :المبحث الخامس

وختدد  ج , آل ددلت إىل  ددل هلوج ايري مدد  ا تريددل ي ي حبدده قد  يددزو يي ددو َ دَا  ا ددا ايمححدد  وادهلل  دد ت يف هددها
 .وا اتمحل لت وا ري لقلتيألالال وصلذحبق , يألحلد  

وصد و اا ي دو  مححبادل  مدهلل , وأن جيامحال قلا د اخلطث وايزيدث, واا أ يل أن  وهلل ال إىل صلاج ايقلل ايريمث
 .وي و آيه وصحمحه أمجرين
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 المبحث األول
 المسؤولية الجنائية

 (شروطها  -أسبابها  -حقيقتها )

 المطلب األول
 :تعريف المسؤولية الجنائية

 :تعريف المسؤولية لغة
أو قيتق ق  , قثث مللي خيلي فول خملي , لؤو قمقصهلل  صالي  قيتق ق  ايفريث  يل  ميل فول 

, أد قالط  ه صمحريته, ي  هها ايي ء قمؤول قلل هل , ل ؤو فول قم ُ ميل  ؤا ا  – ليمحالء ي مجولل  –ُ ئث 
 .(1)وقؤاملهصه أد ق  صمحريته,  ق  قمؤويحب  هها ايي ء   ئهل : و قلل

 :تعريف المسؤولية اصطالحا  
ممب ايري لى وايفالن  ظ اا يتريهللد اط الهتل ؛صري  فلت ا مؤويحب  يف ا صط ح وصمحل ا  املت ف  

ويهيل صمحل ا  ,   مل فحبلت قريحبا  يتري  ف ا مؤويحب أو اجتلا  اط قلن قفاث أصحلج ي م  ,واال ت
 .ايفقو  ومال يف هها ا قلى صري  ف ا مؤويحب  يف ا صط ح  و ,صري  فلهتم واملت ف 

األه حبدددد  وهدددد   ددددها ا ريدددد  صدددد ادي قريدددد  ,يتزاىا ى و يإليددددزاأه حبدددد  اييدددد   : فل مددددؤويحب  ياددددهلل ايفقوددددلء هدددد 
 .(2)هق واي

إيددزاى شدد    اددملن : ي فدد   ي ددلو اددلءا ي ددو ذيددل , وهددل اياددملن واية اقدد , وصدديك كددهيل أريدد  أملدد 
 .(3) ليةل  تحبج  يريمث الى  هايا   ايلاا  

 :(4)ها ا ري  األمل  صاقمم إىل اممنوه   

, ي  اإلمل ل  ريقهلل  لشئايتزاى : فلألوىل, وايتقصل  ايريقهلل    وصيمث ا مؤويحب : قمؤويحب  قهلل حب  (1)
 .(5)فريث ضل  ي  ايتزاى  ليتريل ض  لصج :وايثل حب 

                                 
 (.  يل)قلدو , (111)ا ريجم ايل حبط , (1111)ايقلقلس احملحبط , (11/913)يملن ايري ج : ا ظ  ( 1)
 (.01)حمن اجلمحل د . , يلا   األه حب , د(111)فصلل ايمحهللائ , ايفال د : ا ظ  ( 2)
 (.114)قريجم ية  ايفقولء  ( 3)
, (111) مهلل كملل ايهلل   إقلى . د, ا مؤويحب  اجلالئحب , (1/931)يمحهلل ايقلد  يلدو . د, ايتي    اجلالئ : ا ظ  ( 4)

 (.  12/91)وفلء غاحبم  . د, قمؤويحب  اي اي  يف ايفقه اإل  ق 
 (.  12)يمحهلل اا اي شحبهلل . د, ا مؤويحب  اجلالئحب , (02) حبهلل أقن . د, ا مؤويحب  ايتقصل   ( 5)
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 .وه  جملل هها ايمحح : بالئحب قمؤويحب   (1)

 :تعريف المسؤولية الجنائية
وهل , اييت  يصحبول خمتل اا ث اإل ملن  تلئج األفريلل احمل ق  حتم  " : ي ل -  ه اا–ي فول يمحهلل ايقلد  يلدو 

 .(1)"قهلل ك  ريل حبول و تلئجول

وص ك ايلابمحددلت ,ح قتوددل اييدد  ري يقل دد  إصحبددلن احمل قددلت ايدديت أه حبدد  اييدد   يتحمددث ": فدد  أ اددلا  ي ددل   ويُ 
 .(2)"واييت أصلهل قهلل كلا ياتلئجولاييت أوبمحتول 

هدد  ص صددب ايريقل دد  اييدد يحب  :  ددين  قددللايتريدد  فن صري  فددلا أكثدد  دادد  وإجيددلزاا قدد  هدده   وميادد  أن  مددت    
 .(3)ي و ايي   ا  صاب ي ج مي 

وإمندددل أط قدددلا  , فقدددطو  حدددن أن ي مدددلء اييددد  ري  اإل ددد قحب  ت  مدددتريم لا هدددها ا صدددط   يف شدددقه اجلزائددد  
 .(4)"لياملن "و مملن ايثلين " لبلج ايريقلج "فحبمملن األول ,كهيل ي و اييق ا هللين

 المطلب الثاني
 لية الجنائيةسبب المسؤو 

 .(5)أ محلجاحلمحث وقل  تلصث  ه إىل غلا, واجلم  : السبب لغة

ا  .(6)"يهاصهيهللقه ايريهللى  قل   زى ق  وبلدا ايلبلد, وق " :واصطالح 

بدد  ياوددل مددهلل أو صريز دد ,  ددلاء ايدديت زُ ايتريددهللد  ل صاددلج احملظددل ات اييدد يحب   :و ددمحب ا مددؤويحب  اجلالئحبدد  هددل
ا اوحبدلت  لأقد.يقل د اييدل م, أو صد ك قدل أقد   ده اييدل م, و صدب ي دو فري ده أو ص كده أكلن ذيل  فريدث قدل  دو ياده 

 .(7)ف   صهللملث يف  طلق ا مؤويحب  اجلالئحب يقل   ش يحب   اييت    رتصب ي حبول

                                 
/ 1)صلحل ايري   . يلا   األه حب  ا ؤذ و يف ا مؤويحب  اجلالئحب , د: وا ظ , (1/931)ايتي    اجلالئ  اإل  ق   ( 1)

 (.3)قصطفو ايز   . , ا مؤويحب  اجلالئحب  د(111
 (.13)أ هلل األشوب . د, ا مؤويحب  اجلالئحب  ( 2)
 (.13)يمحهلل اا اي شحبهلل . د, ا مؤويحب  اجلالئحب :ا ظ   (3)
 (.02)ايمل يف ايفقه اإل  ق  ,أ هلل أ ل ذ  ل  ضملن ,(1/1111)ا    شهلل ,  هللا   ااتوهلل:ا ظ   ( 4)
 (. محب)قلدو (: 31), ايقلقلس احملحبط (111)ا صمحلح ا ال : ا ظ  ( 5)
 (.21)ش ح صاقحب  ايفصلل, ايق ايف  ( 6)
أل محلج ا مقط  ي ممؤويحب  اجلالئحب , مجري   يل , ا(1/111)ايتي    اجلالئ  اإل  ق , يمحهلل ايقلد  يلدو : ا ظ  ( 7)

(94.) 
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 :(1), ويه ذ ذ  قريلن  " ليتريهللد" وهها ايممحب يرب ياه كثل ق  ايفقولء 

 .أو   ايةل قتجلوزاا إىل حقوهل ايريمث احملظل  ش يال,  قط  اياظ  ي  كل ه : ايتريهللد ايريلى (1)
 .ا ريصلى وق اهايةل  وهل االوزو ايفري حب  إىل حق:يتريهللد اإلجيليب ا (1)
 ".واإلمهلل" "ايتف  ط" و ريرب ياه أ اال  ددددد وهل اإلمهلل وايتقصل يف اإلحتحبلط: ايتريهللد ايم يب (9)

 .(2)ا رياحبن األملل  , ويحبس جم د خمليف  أواق  ايي موا  اد يف هها ا قلى 
هدد,  دين احلدلد  1112 اد  ايري  حبد  ايمدريلد   ايصدلد  يدلى يف ا م ق   ظلى ا  و ( 11)واهلل  صَّ  ا لدو 

 .(3)ق ايلو األ ظم  مهلل, أو ا   ا حرتاز, أو يهللىي ممؤويحب  إذا  تج ق  اإل  ريهللُّ قلبمحلا  ا  و د
 : فجريث قهللا  ا مؤويحب  ي و  محمحن

 .و هللملث فحبه يهللى ق ايلو األ ظم : اإلمهلل -1
 .ا   ا حرتاز -1

ايتريدددهللد "  ن  ريدددلدان إىل ا ريدد  األملدددل قددد  قريددلين ايتريدددهللدمحألن هدده   ايمدددمح دق وأبدددلدأ وايتريمحددل اييددد ي 
 ., ايهد ذك ا ايفقولء   وم اا" ايتف  ط", أو "ايم يب

 ال  ليتمحدددل  صريدددهلل هلليف احلدددلاد  ا  و  ددد , فتجدددلوز ايمددد ي  ايقل ل حبددد   ريددد  تدددهللامل ن قدددلوايتريدددهللد وايتفددد  ط كثدددلاا 
 .(4) ليتمحل  يهللى ايتزاقه  ي ظم  ا  و  و ريهلل صف  طال, جملوزصه ي حهلل ا يذون فحبه

 المطلب الثالث
 شروط المسؤولية لجنائية

إيددزاى اييدد ء : ط, واجلمدد  أشدد اط, وأشدد اط ايمددلي  ي قلهتددل, واييَّدد   ايري قدد  - فددت  ايدد اء  -: الشرررط لغررة
 .(5)واشرتاطه يف ايمححب  وحنلا, ومجريه ش وط

ا  .(6)يهاصهقل   زى ق  يهللقه ايريهللى, و    زى ق  وبلدا وبلد و  يهللى : واصطالح 

  
                                 

 مهلل فلزد . ,  ظ    اياملن يف ايفقه اإل  ق  ايريلى, د(1/219)أ هلل قلايف . ايا   يف ايفقه اإل  ق , د: ا ظ  ( 1)
 (.31)فحبض اا 

 (.112)  حبملن  مهلل أ هلل . ضملن ا ت فلت, د: ا ظ  ( 2)
 .هد 11/11/1112, وصل  خ (914)ايصلد   ل   لى ا  ا   ام  ظلى ا  و  : ا ظ  ( 3)
 (.111)احللاد  ا  و    وأحالقول, مخحبس ايةلقهللد : ا ظ  ( 4)
 (.ش ط), قلدو (109), ايقلقلس احملحبط (913)ا صمحلح ا ال : ا ظ  ( 5)
 (.21), ش ح صاقحب  ايفصلل, ايق ايف (11)احلهللود, ايمحلب  : ا ظ  ( 6)
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 :وي ممؤويحب  اجلالئحب  يهللو ش وط, أمهول
حب  اجلالئحبد  أن  ادلن ايفريدث صدلد اا قد  فحبيرتط يصدح  ا مدؤوي: مؤويحب  اجلالئحب  إ مل ال ححبالأن  الن  ث ا (1)

ا أا إ مددلن حدد ,  ددلاء أكددلن ذكدد   وهددها اييدد ط خيدد ج غددل اإل مددلن قدد  احلحبلا ددلت , أو أ ثددو, حدد اا أو يمحددهللا
 .  ريهللاى ايريقث وا ملتحبل  يف حقوم؛واجلملدات, فوؤ ء يحبملا   ا ي ممؤويحب  اجلالئحب  
ا ددددددلت  مددددددقط وألن اليددددددهللو اييدددددد  ري  أن  املتحبددددددل ا؛ دددددده و وكددددددهيل خيدددددد ج ا حبدددددد  ؛أل دددددده  اريددددددهللى  ددددددل لت فري

 .(1)ايتاليحبف
, فدددإن ت  اددد  يدددلا ا قددد  صدددهلل  ياددده ايفريدددا مدددؤويحب  اجلالئحبددد  أن  ادددلن  فحبيدددرتط يثمحدددلت: ايريقدددث (1) ث يدددلا ا

, فليصددددةل واااددددلن وا ريتددددلا   ص حقوددددم ا مددددؤويحب  اجلالئحبدددد , وايمددددا ان يف حلددددلق ا صفريدددد  يادددده ا مددددؤويحب 
 .(2)ا مؤويحب  اجلالئحب  يه مل ي

رُِفررعا اَلقالاررُم  اررَن "  :ي حبدده و دد م اددلل ضدد  اا ياوددل أن ايادديب صدد و اا حددهلل   يلئيدد   وديحبددث هددها اييدد ط
ث   ، وا اِن اَلماَجُنوِن حاتَّى يراَعِقلا أاَو يُِفيقا : ثاالا  .(3)"  اِن النَّائِِم حاتَّى ياَستراَيِقظا، وا اِن الصَِّغيِر حاتَّى ياَكبُررا

احملظدل  إ   ن ايريقل د    صقدلى ي دو قد  ا صادبألوايقصهلل ش ط يثمحلت ا مؤويحب  اجلالئحب , وذيدل : ايقصهلل (9)
 .(4)وايالئم وايال   وا ةمو ي حبه ي  اصهلل, وهها ايقحبهلل خي ج ا  طئ لإذا كلن إصحبل ه هل

َْ  ُرلُرروبُُكَم و  ﴿:  و دهللل ي دو ذيددل اليده صريددلىل ُا رر ررا أاَتطاررَهتُم بِرِن والاِكررن مَّرا تراعامَّ ِي ِفيما نارا َُ  ﴾لارَيسا  الاررَيُكَم 
 .[4:األحزاج]

 .ا  طئ, فهللل ذيل ي و يهللى صا حبفه فحبمل أملطي فحبه واإلمث ي فقهلل  فو اا اجلالح 
َارررعا  ارررَن أُمَّتِررري :" وحدددهلل   ا ددد  يمحدددلس  ضددد  اا ياومدددل يددد  اياددديب صددد و اا ي حبددده و ددد م ادددلل ِإنَّ اللَّرررنا وا

 .(5)"اَلخاطاها، واالنَِّسياانا، واماا اَسُتَكرُِهوا  الاَينِ 

                                 
 (.111)قصطفو ايز   . , ا مؤويحب  اجلالئحب , د(1/939)ايتي    اجللين اإل  ق  , يمحهلل ايقلد  يلدو : ا ظ  ( 1)
 (.11), واأل محلج ا مقط  ي ممؤويحب  اجلالئحب , بري   يل (14)يمحهلل اا اي شحبهلل . ا مؤويحب  اجلالئحب , د: ا ظ  ( 2)
, (9191), واياملئ  يف ايصة هب (1932), وأ ل داود (10/19)أمل به اإلقلى أ هلل يف ا ماهلل, ق  ايفت  اي  لين  ( 3)

صححب  ي و : والل( 1941), واحللكم يف ا متهلل ك (111اإلحملن )وا   حمحلن يف صححبحه ( 1111)وا   قلبه 
, (111/ 1)ايز  ري  يف  صب اي ا   : ومم  صححه (.1/12)ا متهلل ك : ش ط قم م, وت خي بلا, ووافقه ايههيب ا ظ 

 (.1/1), واأليمحلين يف إ واء اية حبث (1/31)  يف مل ص  ايمحهلل  ا ال وا   ا  ق
 (.31)يمحهلل اا اي شحبهلل . ا مؤويحب  اجلالئحب , د: ا ظ  ( 4)
, (1/101), ايهللا اطين (1211), واحللكم (0113اإلحملن ), وا   حمحلن يف صححبحه (1114)أمل به ا   قلبه  ( 5)

, واأليمحلين (911/ 1), وا    بب يف بلق  ايري لى واحلام (1/111) وصححه احللكم يف ا متهلل ك ووافقه ايههيب
 (.1/119)يف إ واء اية حبث 
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ث   رُِفعا اَلقالاُم  انَ :" ي   ض  اا ياولوحهلل   يلئ  ارِن النَّرائِِم حاتَّرى ياَسرتراَيِقظا، وا ارِن الصَّرِغيِر حاتَّرى : ثارالا
، وا اِن اَلماَجُنوِن حاتَّى يراَعِقلا أاَو يُِفيقا   .(1)"ياَكبُررا

قاد ا, أقدل إذا فقدهلل ا ملتحبدل   دين    يرتط يثمحلت ا مؤويحب  اجلالئحب  أن  فري ول ايي   خمتل اا غل:ا ملتحبل  (1)
أو قاط اا, ف  قمؤويحب  ي حبه كلن قا هال

(2). 
ْ  فاررال ِإثَررما  الاَيررنِ و ددهللل هلددها اييدد ط اليدده صريددلىل﴿  رررا بارراع  وا ا  اررا ْايرَ ررطُرَّ  ََ ررِن ا , واليدده [109:ايمحقدد و]﴾ فاما

 .[111:اياحث]﴾ِإ َّ ماَن ُأَكرِها وا راَلُبُن ُمَطماِئنٌّ بِاإِليمااِن ﴿ صريلىل 
َاررعا  اررَن :" يدد  ايادديب صدد و اا ي حبدده و دد م اددللوحددهلل   ا دد  يمحددلس  ضدد  اا ياومددل ايمددل ق  ِإنَّ اللَّررنا وا

 .(3)"أُمَِّتي اَلخاطاها، واالنَِّسياانا، واماا اَسُتَكرُِهوا  الاَينِ 
فلجللهدددث  دددلحلام اييددد ي  غدددل قا دددف فحبمدددل بو ددده, وغدددل ا ا دددف   صقدددلى ي حبددده ايريقل ددد , وهدددها : ايري دددم (4)

 .(4), واجلوث مقحبق  ايرين اييت وا  ي حبول ايفريثاجل مي يمث اجلوث  تح مي  
عاثا راُسو   ﴿ و هللل هلها ايي ط, اليه صريلىل  بِينا حاتَّى نرابرَ  .[14:اإل  اء]﴾  واماا ُكنَّا ُمعاذِّ

دل شد يحبال   هوت  ري مدفقهلل  فو اا ايتريه ب حأ  محري    ل ا  ري م ايالس احل ل واحل اى, وايهد بودث حاما
 .(5)اي  لل يف هها احلام ااولل فقط أازي  ق  ت  محري  إيحبه

ا اَلُقَرآُن ألُنِذراُكم بِِن وامان برالاغا ﴿ واليه صريلىل   .[13:األ ريلى]﴾ واُأوِحيا ِإلايَّ هاذا
 ليامدمح  يده يف ذيدل احلادم  يف ذيدل اييد ء وت صدتم ايادها وواجللهث  لحلام ايي ي  ت  مح ةه حام ايقد آن 

 .(6) ليهات, ف   ا ف  ه

  

                                 
 . محق خت جيه( 1)
 (.19), األ محلج ا مقط  ي ممؤويحب  اجلالئحب , مجري   يل (112)يمحهلل اا اي شحبهلل . ا مؤويحب  اجلالئحب , د: ا ظ ( 2)
  محق خت جيه( 3)
 (.141, 149)يمحهلل اا اي شحبهلل . دا مؤويحب  اجلالئحب , : ا ظ ( 4)
 (.112)ا  ب  ايمل ق : ا ظ ( 5)
 (.113)ا  ب  ايمل ق : ا ظ ( 6)



7 

 

 المبحث الثاني
 مُى مسؤولية  ائُ المركبة  ن مركبتن

 
ألن ا  كمح  آي  يف  هللا,  قهلل  ي و  احبلدصه هلل؛ قمؤول ي  كث قل حيهلل  أ كمحته مل لاألصث أن الئهلل ا  كمح  

 .ياهول ض    ايي ياول فإ ه قمؤ ضمحطول وصمحبلهل كحبف شلء, فاث 
  احلهلل   صقلس ي و ايهللا   اييت ذُك ت أحالقول يف  واهلل ذك   ريض ايفقولء ا ريلص    أن ا  كمح  يف ايريص

, و متطحب  الئهللهل ايتحام فحبول وصمحبلهل, فمل ذك  اقثتكتب ايفقولء جبلق  أن ك  قاومل و حب   ي  كلج واي
 .(1)احلهلل ث مححبقه ي و و لئث اي كلج ق  أحالى حلل صصلدى ايهللواج ميا  صط

ايهللا   "أن هالك ف ال كمحلا  ن ايهللا   وايمحبل و ق  ححب  إن  -حفظه اا-و  هب اييحبخ  مهلل صق  ايريثملين
وق  هها اجلو  فمل ذك ا ايفقولء ق  ايف ق  ,صتح ك إ   فريث ايملئق حبل و, فإ ل   افمول خب ي ايمقتح ك  

, فإ م ضم الا اي اكب يف  تيصو يف ايمحبل و  ن قل أصل ته ايهللا    فمول أو  هللهل وقل  فحته   ب ول أو ذ محول,  
ميااه ايتح ز ي  قل صفري ه ايهللا     ب ول أو  لا يف احللي  ايثل حب , ألن  اكب ايهللا    احللي  األوىل, وت  ام ا

وهل  قهلل  ي و ضمحط مجحب  أبزائول؛ ألن فجمحب  ايمحبل و آي  ي  اكب,   افمول,أقل ايمحبل و ف  صتح ك . ذ محول
ويحبس جلزء قاول ح ك  قمتق   ي  اآلمل , ويها فحبجب أن  ام   لئق قتمل ا   رياول ق   ريض,  أبزاءهل

ا تقهللق  أو ق  أبزائول ا ؤمل و, أو ق   لاء  يي ذيل ايا   ق  أبزاء ايمحبل و   ايي ياول, ايمحبل و ياث ض  
 .(2)"ك  افمهأحهلل بل مححبول؛ ألن كث ذيل حت  صص ي ايملئق, ويحبس ش ء قاول  رت 

أن ا  اكدب احلهلل ثد  أكثد  شدمحوال  فد ق وبحبده قريتدرب, ويدهيل فليصدححب وقل ذك ا اييحبخ  مهلل صق  ايريثمدلين  
حي كده كحبدف  يدلء, فمدل ذكد  قد  أحادلى صصدلدى   ليدهللواج, قد  ححبد  أن ك حبومدل آيد  يف  دهلل ايقلئدهلل ليمف  قاول 

وهددل قددل  بحدده اييددحبخ  مددهلل  دد  إ دد اهحبم وددلء  قددلس ي حبدده أحاددلى صصددلدى ا  اكددب احلهلل ثدد , ايمددف  يف كتددب ايفق
 .(3)  ه اا

أ ليفدد  أ ظمدد   قتريددهلل ال يف  ددلاكددلن ضددلق  ياددث ضدد    ايددي ياوددل, فدإن  ا  كمحد  الئددهلل فددإن و ادلء ي ددو ذيددل 
زى  ليمدل يف قمدل ا احملدهللد, أو كدلن تدادلئحب , أوت   ا  و , قثث أن  مدل  مد ي  غدل  ظلقحبد , أو جتدلوز اإلشدل و اي

 ., فإ ه  ام  يتريهلل ه وصف  طهث صحبل   ق كمحته, أو  َّ ول فلق طلاتولمهقف طال  ين أ

                                 
يمحهلل ايريز ز اخلطحبب . د, قمؤويحب   لئق ايمحبل و, (101)قصطفو ايز ال , قمؤويحب  ا تمحلم ي  فريث صل ريه: ا ظ  ( 1)

(101.) 
 (.132-130/ 1)مل  يف اال ل فقوحب  قريلص و  ( 2)
 (.2/143)فتلوهب و  لئث اييحبخ  مهلل    إ  اهحبم : ا ظ  ( 3)
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 ادم   ثق كمح  أمل هب  اد  , فود جحيهلل  قاه صريهلل  أو صف  ط, مث أصلق تزقال  ي ظم  ا  و , وت أقل يل كلن 
 ذيل أى  ؟

 :(1)املت ف  أ ظل  فقولء ايريص  يف ذيل إىل الين
 .إ ه  ام ؛ يال ه قمحلش اا, وا محلش   ام  ويل ت  تريهلل: فماوم ق   قلل
فحبمددل   ميادد  ا حددرتاز ه   ؛ ألن ا محلشدد  إمنددل  اددم  فحبمددل ميادد  ا حددرتاز قادد   اددم : وقدداوم قدد   قددلل

 .قاه
 :فحبول ال ن دون صريهلل أو صف  ط, وي فقولء ايمفحباتنوهها ا ميي  خم َّب  ي و قميي  حام صصلدى 

 .(2)وبلج اياملن, وهل الل ياهلل اييلفريحب  :القول األول
 :وي  لا يهيل  تري حب ن

كليفل  دددن إذا ,  ف طدددلايمدددفحباتن يف أ دددهلل ومل, فمدددل صليدددهلل قددد  ذيدددل كدددلن ي حبومدددل ضدددمل ه وإن ت أن  -1
 .(3)لن َ وغ ب ي حبومل ايف َ صصلدقل 

 ميااده وا د ح  ,  لي جدلىفدإن ايفدل س ميااده ضدمحط ايفد س ,  ين هادلك فدل ق  دن ايفدل س وا د ح:وجيلج 
 .(4)صليق  أح ا  ايمفحبا   زي  فيشمحه قل يل, ايمفحبا  ضمحط

كمددل يددل  قددو , وإن كددلن أريل دد  غددلاإذا صددل  بال دد  أن كددث قدد  ا تددهللأ ايفريددث قادده  اددم  ذيددل ايفريددث  -1
 .(5)تهإىل إ ملن فقت اي    ايموم    وملا إىل غ   فحم 

 .(6)خب ي  اق  ايموم,  ا قامل لا فري ئفل  ح ت  محتهلل ايموم وا  ح ؛  ليف ق  ن  اق  :وجيلج

ياددهلل وأظودد  ايقددلين , اددلل اجلموددل  قدد  احلافحبدد  وا لياحبدد  واحلال  دد وهددل  ,  ضددملن ي حبومددل: القررول الثرراني
 .(7)وا   حزى ق  ايظله   , اييلفريحب 

                                 
أ هلل . د, د ا   فقوحب , ا  ليفلت ا  و   , (1/132) مهلل صق  ايريثملين , مل  يف اال ل فقوحب  قريلص و: ا ظ  ( 1)

 (.190/192)ايهلل و ش 
 (.3/990)ايالود ,  وض  ايطليمحن, (1/131)اييلازد , ا وهج: ا ظ  ( 2)
 .  اب  ايمل ق ا: ا ظ  ( 3)
 (.11/413)ا ةين , (1/131)ا وهج : ا ظ  ( 4)
 (.13/91)ا طحبري  , صام   ااملم: ا ظ  (5)
 (.920)يمحهلل اي    فل   . د, أحالى ايمحح  يف ايفقه اإل  ق : ا ظ  (6)
, ايي ح ايامحل, (2/11)اخل ش  ي و خمتص  مل حبث , (1/11)حلشحب  ا   يل هلل   , (1/419)ايفتلوهب اهلاهلل   :ا ظ  (7)

كيلي ايقالم , (1/111)اإل صلي , (3/993) وض  ايطليمحن , (1/131)ا وهج , (1/110)ايهلل د   
 (.11/419)احمل و , (1/191)
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 :وي  لا ذيل أل    

 .(1)و   ا ف اا  فملا إ  و ريول,  هللملث يف و ريه ضمحط ايمفحبا  ف م  ام  أن ا  ح   -1
صدطهللاى شدهللو بد د ا دلء وحندلا ممدل كدلن ا  أو ,إىل ايد     تالداميا  اأن ايت ف احللصث  ل صطهللاى  -1
 .(2) ممحمحه

إذا ص فددد  قدددل فيشدددمحه قددد  ذيدددل حدددرتاز أن ص دددف ايمدددفحبا  كدددلن قددد  غدددل صفددد  ط قاومدددل و  ميااومدددل ا  -9
 .(3) صليق 

ي  وألن هددها , وذيددل يقددلو قددل ا ددتهلليلا  دده ايقددلل األول -واا أي ددم-ايددهد  ددرتب  يف هددها ا مدديي  :التررَر
 .(4)واهلل صهايهللاي  ي و يهللى قؤاملهو اإل ملن أل    هللملث حت  طلاته ايقلل هل ققتاو اياصلص ايي يحب  

 ةدل املتحبدل  قاده إذا ادلى جبمحبد   كمحتده قد  أضد ا  ق هحتهللذدفحبمدل ي دو الئدهلل ا  كمحد  فد  ضدملن و الءا ي و ذيل 
 .صف  ط وت  محهلل  قاه صريهلل  أو, وو لئث ايم ق  ايا و   ا حتحبلطلت 

وايظدله  أن ايمدحبل و ": ححبد  ادلل -  ده اا–واهلل أفأ  هيل مسلحد  اييدحبخ  مدهلل  د  إ د اهحبم آل اييدحبخ 
ويدل ك دف  دلئق  ادملن , يف قلاضد  كدليزيق وحندلاإذ اهلل  ريجدز ايمدلئق يد  ضدمحط ايمدحبل و أا ج شمحولا  ليمفحبا  

 .(5)"ق  ايملئقن حبل صه  ل ا تقلى ي الس حلل قل حصث ق  

 مددد  حدددلاد  يففقدددهلل بدددلء  حبئددد  كمحدددل  ايري مدددلء  ل م اددد  ايري  حبددد  ايمدددريلد   و دددها أملدددهت اي جاددد  ايهللائمددد  
فددد  ,  اأقددد قة ل دددلا ي دددو -أد ايمدددلئقن ا صدددطهللقن -وقددد  كدددلن قاومدددل ": ايمدددحبل ات ايدددهد أيهللصددده اي جاددد  اليددده

 .(6)"يل  ممحب صف  ط قاه  ل قضملن ي حبه إ  إذا كلن ذ

 :قل  صه (2د/04/1)ايفقه اإل  ق   ام وبلء يف ا ا  جمم  

وإن  , اجلال دلت ا قد  و يف اييد  ري  اإل د قحب ا  كمحدلت صطمحدق ي حبودل أحادلى  مدحبلصاحللاد  اييت صادتج يد  " 
,  دلاءا يف ايمحدهللن أى يف ا دلل, يمدل حيدهلل   دليةل قد  أضد ا وايمدلئق قمدؤول , كل   يف ايةليدب قد  امححبدث اخلطدي

 : مؤويحب  إ  يف احلل ت ايتليحب و   ريفو ق  هها ا, ملطي وض  إذا حتقق  يالص هل ق  

                                 
 (.1/191)كيلي ايقالم , (11/413)ا ةين : ا ظ  (1)
 (.1/191)كيلي ايقالم : ا ظ  (2)
 (.0/413)ا ةين , (1/131)ا وهج : ا ظ  (3)
 مهلل ايقحطلين , أحالى حلاد  ا  و  يف ايي  ري  اإل  قحب , (923)يمحهلل اي    فل   . د, أحالى ايمحح : ا ظ  (4)

(111.) 
 (.132-1/130)فتلوهب و  لئث اييحبخ  مهلل    إ  اهحبم  ( 5)
 (. 4/411)ضم  أمل  هحبئ  كمحل  ايري ملء , حلاد  ايمحبل ات ( 6)
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وه  كدث أقد  يدل   , حرتاز قاول   متطحب  دفريول وصريه  ي حبه ا إذا كلن احللد   تحبج  يقلو اله و  - أ
 .ملل ج ي  صهللملث اإل ملن

 .فريث ا تا   ا ؤذ  صيذلاا ال لا يف إحهللا  اياتحبج إذا كلن  ممحب  - ج
 .(1)"ملطي ايةل أو صريهلل ه فحبتحمث ذيل ايةل ا مؤويحب إذا كلن احللد   ممحب  - ت

  

                                 
 (.113)ق  ا ا ات وصلصحبلت جمم  ايفقه اإل   ( 1)
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 المبحث الثالث
 المسؤولية الجنائية  لى  ائُي المركباْ بسبب تجاوز السر ة

يدد  أهددم فدد  إحصدلئحب  يددإلدا و ايريلقد  ي مدد و   ليمدريلد   ف, لاد  ا  و  د  احلددصريدهلل ايمدد ي  قد  أهددم أ دمحلج 
أهددم صريددهلل ايمدد ي   , كمددل أن(1)%4459متثددث ايمددمحب األكددرب  امددمح  وبددهلل أن ايمدد ي  أ ددمحلج احلددلاد  ا  و  دد  

 ددل قدد   ألن طلادد  ايتصددلدى ايدديت  اددتج ياوددل إصددل لت بمددمحب  صتال ددب ط دلفحبددلت يف احلددلاد  ا  و  دد ؛ أ ددمحلج اي
 .(2)فليم ي  هال ه  ايريلقث اي ئحبم  يف حتهلل هلل شهللو ايتصلدى و تلئجه, ولوق  ق      يت  كمح كت   ا 

 لاألو  المطلب
 :حكم تجاوز السر ة النظامية

, وإمندل قد د ذيدل إىل ايريد ي وحتهلل دهلل وي األقد , يحبس هالك حهلل ش ي  قرين ي مد ي  ا ديذون  دل قد  يهللقده
 : ل     ؛ ل أق ا   قلجتلوزه و ريهلل,  ل اهلل  اإلقالنفإذا حهللدت ايهللوي    ي  قريحبا  وبب ايتقحبهلل 

يُكَم  ﴿:اليددده صريدددلىل  -1 ُِ رررةِ وا ا تُرَلُقررروَا بِهايَررر وا ا تراَقتُرلُررروَا  ﴿: واليددده صريدددلىل, [134:ايمحقددد و]﴾ ِإلارررى الترََّهُلكا
 .[13:اياملء]﴾ أانُفساُكَم ِإنَّ الّلنا كاانا ِبُكَم راِحيم ا

 .وهل أق    ى, أن جملوزو ايم ي  اياظلقحب  إيقلء  ليافس إىل ايتو ا : وبه ايهلل ي 

ررررا الَّررررِذينا آمانُرررروَا أا  ﴿: اليدددده صريددددلىل -1  ﴾ ِطيعُرررروَا اللّررررنا واأاِطيعُرررروَا الرَُّسررررولا واُأَولِرررري األاَمررررِر ِمررررنُكمَ ياررررا أاير ها
 [43:اياملء]

 .وهل أق    ى, أن جملوزو ايم ي  اياظلقحب  فحبه خمليف  يلي األق  فحبمل   قريصحب  فحبه: وبه ايهلل ي 

 .(3)"ِمنا الشََّيطاانِ  التَّهانِّي ِمنا اللَِّن وااَلعاجالاةُ :" الل ص و اا ي حبه و  م أن ايايب حهلل   أ س

كمددل يف حددهلل   ا دد  يمدد   ضدد  اا , أن كددث فريددث  مددب إىل اييددحبطلن فلألصددث فحبدده ايتحدد مي: وبدده ايهلل يدد 
اِلِن " :اددلل صدد و اا ي حبدده و دد مياومددل أن ايادديب  ُُُكَم فراَلياَهُكررَل بِياِمينِررِن، فاررِْنَّ الشَّررَيطاانا ياَهُكررُل ِبِشررما رر ررلا أاحا ِإذاا أاكا

اِلنِ واياَشراُب بِ   .(4)"ِشما

                                 
 (.01 -13)يقلج اي لحيق , حلاد  ا  و : ا ظ  ( 1)
 (.110)مسل غل مح  , د, حلاد  ايط  ق ا يا   واحلث: ا ظ  ( 2)
والل اهلحبثم  يف جمم  ايزوائهلل , (23/ 1)ويف شريب اإلميلن , (11/111)أمل به ايمححبوق  يف ايما  اياربهب  ( 3)

 (.9111), وحماه األيمحلين يف صححب  اجللق  ايصةل   ام " ححب  واا أ ل  ري و و بليه  بلل ايص" , (2/11)
 (.1111)أمل به قم م   ام  ( 4)
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 .(1)"وفحبه أ ه  امحة  ابتالج األفريلل اييت صيمحه أفريلل اييحبلطن": الل ايالود   ه اا

فليمد ي  ايزائدهللو صريدلد ي دو هدها ا قلصدهلل , أن ق  ققلصهلل ايي  ري  اإل د قحب  احمللفظد  ي دو ايدافس وا دلل -9
 .فتالن   ق ,  لخل ث 

 المطلب الثاني
 :تجاوز السر ةَمان  ائُ المركبة بسبب 

أو  كدض  دل  كادل , إذا  دلاول  دلال ياحبفدل ي و ضدملن الئدهلل ايهللا د  -  وم اا -ء كثل ق  ايفقول       
 :وق   صلصوم يف ذيل, شهلل هللا خمليفل ي مريتلد

, إيحبددهوأ دد مته , مححبل مم لكددل إىل قلضدد  قدد  ا لاضدد أ أ دد  إن ا ددتيب صه حيمددث ي صدد: ا دد ": اددلل يف ا هللو دد 
 فريث تفملق ايهللا   

  لق قثث  الن   ياحبفل  لال  لاول  الن أن إ  ي حبه  ش ء: الل فملت؟ ايصيب فمقط ,ق   لاه
 .(2)"ايالس

 يف شهلل هلل ك كض يه فري ه  ريتلد   يمل ايهللا    اكب وحيرتز": وبلء يف ا اولج ق  ش حه قةين احملتلج
 .(3)"ايالس جمتم  يف اي كض ايلحث يف اي كض قري  ويف يتريهلل ه, قاه صليهلل قل ضم  ملليف فإن وحث

فددإن قددل حيصددث قدد  ص ددف  مددمحب جتددلوز ايمدد ي  ا قدد  و  اددلن قدد  ضددملن ايمددلئق احبل ددل :و اددلء ي ددو ذيددل 
وصف  طده , ه  تجدلوز ايمد ي  ي  ايزائهللو ي  ا ريتلد يف اياث ,وذيل يتريهلل ده قد  بودجبلق  ايم   ,ي و  لئق ايهللا  

 . ريهللى ا يتزاى  لأل ظم 

أل دده  ف ضددملن ي حبدده  ددل ص ددف  تحبجدد   ددلا؛,  مدد ي   ظلقحبدد  دون صريددهلل أو صفدد  ط تددهكمحأقددل إن كددلن  قددلد ق  
و دها أفدأ مسلحد  اييدحبخ  مدهلل  د  إ د اهحبم   ده اا واي جاد  ايهللائمد  , واإلذن اييد ي   ادليف ايادملن, قيذون يده

 .(4)ي مححل   حبئ  كمحل  ايري ملء  ليمريلد  

  

                                 
 (.19/131)ش ح صححب  قم م ,ايالود  ( 1)
 (.1/130)ا هللو    ( 2)
 (.1/114), قةين احملتلج, ايي  حبين ( 3)
ايمحبل ات ضم  أمل  هحبئ  كمحل  ايري ملء حلاد  , (111 -2/143)فتلوهب و  لئث اييحبخ  مهلل    إ  اهحبم : ا ظ  ( 4)

 (.911)  حبملن ايهللملحبث , أحالى ايط  ق يف ايفقه اإل  ق , (4/411)
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 المطلب الثالث
 بسبب تجاوز السر ةصور َمان  ائُ المركبة 

 .ا صطهللاى وا  ق ج: ومهل , أكث  حلاد  ا  و  اييت  ممحب ايم ي   اتج ياول أق ان غليمحل

 : ا صطُام: أو 

أصددلج كددث : واصددطهللى ايفل  ددلن, وهددل ضدد ج اييدد ء ايصدد ب أث دده, قيددتق قدد  ايصددهللى: ا صررطُام لغررة
 .(1)اوحهلل واحهلل اآلمل   ثق ه

اى اخلددلص  ددلحللاد  ا  و  دد  وميادد  أن  ريدد ي ا صددطهلل, صري  ددف يددهف ددم أاددف ي ددو : ا صررطالِ أمررا فرري
 .ص ب ذل   أو قتح ك ق كمح  جبمما صطلى  : ي ه

 .أومجلد, أو ححبلان, إ ملن: وا صطهللاى إقل أن  ق  ي و 

 :ا صطُام بْنسان - أ
فدد  خي ددل األقدد  قدد   ,أو ب حدده ت ددهفق, فصددهللى  ددل إ مددل ل, إذا اددلد شدد   ق كمحدد  يف ايط  ددق ايريددلى قمدد يل

 :نتحلي
إذا صريمددددهلل ايمددددلئق اإل دددد ام  ل  كمحدددد  الصددددهللا دهددددس أو إصددددل    .أن  تريمددددهلل ا صددددطهللاى  دددده: الحالررررة األولررررى

 فوث  ريهلل هها ايقتث بال   قلبمح  ي قلد؟,ش   قل

, - ليتمحدل  أن ا  كمحد  هد  أداو اجلال د  وهد  قد  امححبدث ا ثق دث- صت  ج هها ا ميي  ي دو حادم ايقتدث  ل ثقدث
 :  وي فقولء يف ذيل ذ ذ  أالال

 . قتث غليمحل  ي ط أن  قصهلل ض  ه أل, أن ايقتث  ل ثقث يمهلل: القول األول

 . (2)وايصلحمحن ق  احلافحب ,واحلال   , وهل قههب اييلفريحب 

 :وا تهلليلا  يدي  قاول

ررا " ضد  اا يادده حدهلل   أ ددس -1 ررر ، فاِجرري ا ِبها را ِبحاجا ررا، فراقاترالاها ِ  لاها َاررا ارِياررة   الارى أاَو َا يًّرا  راتاررلا  أانَّ يراُهوِْ
ررا راماررقي، فراقاررالا  ررلَّما واِبها َْ ِبراَأِسررهاا« أا راترالاررِ  فُررالاني »: ِإلاررى النَّبِرريِّ صاررلَّى اهللُ  الاَيررِن واسا ررارا أاَن  ا، ثُررمَّ  اررالا : فاهاشا

                                 
 (.صهللى)قلدو , (1113)ايقلقلس احملحبط , (991)ا صمحلح ا ال : ا ظ ( 1)
ا ةين ,  1/0ج قةين احملتل , (0/4) وض  ايطليمحن , (11/141)حلشحب  ا   يل هلل  , ( 191)خمتص  ايطحلود : ا ظ ( 2)

 (.414/ 4)كيلي ايقالم , ( 11/110)
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ر االثَّانِياةا، فاهاشا َْ ِبراَأِسرها َْ ِبراَأِسرهاا: ارا ا الثَّالِثارةا، فاهاشارارا أاَن نراعارَم، فراقاترالارُن النَّبِري  صارلَّى اهللُ  الاَيرِن : أاَن  ا، ثُرمَّ سارهالاها
 .(1)"واسالَّما ِبحاجاراَينِ 

 .(2)ايقلدفحبه  ص و اا ي حبه و  مث ايايب ريفج, وهل ممل  قتث غليمحل, أن احلج   حهلل يه : وبه ايهلل ي 
 .(3)د كلحملهللدفلبب أن  متحق فحبه ايقلَ , تث غليمحلو قصهلل  ه ايق, ايقتث  ل ثقث  قتثأن  -1

أن ايقتث  ل ثقث يمهلل قط قل إذا اصهلل ض ج ا ريصلى ي و وبه ايريهللاوو ويل أل    قتث : القول الثاني
 .(4)وهها قههب ا لياحب , غليمحل

 : وا تهلليلا  يدي  قاول
ُِ ياا  ﴿: اليه صريلىل -1 ُُ بِاَلعاَب لاى اَلُحر  بِاَلُحرِّ وااَلعاَب ا الَِّذينا آماُنوَا ُكِتبا  الاَيُكُم اَلِقصااُص ِفي اَلقاترَ أاير ها

 .[102:ايمحق و]﴾ وااألُنثاى بِاألُنثاى
يااةي ياَا ُأوِلَي األاَلبااِب لاعالَُّكَم تراترَُّقونا  ﴿: واليه صريلىل  .[103:ايمحق و]﴾والاُكَم ِفي اَلِقصااِص حا

واألصدث يف , أو ممدل  قتدث غليمحدل أو غدلا, قحبدهللا أحدهللد أو قثقدثأن اآل دلت أط قد  ايقتدث وت ص: ي وبه ايهلل 
 .(5)ايريلى أن حيمث ي و يملقه قل ت   د قل خيصصه

 . ين اآل   خمصص   لألحلد   ايلا دو يف شمحه ايريمهلل:وميا  أن جيلج 

ررا أانَّ "  ضدد  اا يادده حددهلل   أ ددس -1 ررر ، فاِجرري ا ِبها ررا ِبحاجا ررا، فراقاترالاها ِ  لاها َاررا ارِياررة   الاررى أاَو َا يًّررا  راتاررلا  يراُهوِْ
را رامارقي، فراقارالا  َْ ِبراَأِسرهاا« أا راترالارِ  فُرالاني »: ِإلاى النَِّبيِّ صارلَّى اهللُ  الاَيرِن واسارلَّما واِبها أاَن  ا، ثُرمَّ : فاهاشارارا

 َْ ررارا َْ ِبراَأِسررهاا: ِبراَأِسررهاا  اررالا الثَّانِياررةا، فاهاشا ررارا ا الثَّالِثاررةا، فاهاشا ررهالاها أاَن نراعاررَم، فراقاترالاررُن النَّبِرري  : أاَن  ا، ثُررمَّ سا
 .(6)"صالَّى اهللُ  الاَيِن واسالَّما ِبحاجاراَينِ 

 . (7)يمهللا ص و اا ي حبه و  مفريهللا ايايب , حهلل يه و , أن احلج  غل قريهلل ي قتث : وبه ايهلل ي  

 .(8)وهها  لبب ايقصلص,  أس اجلل    مج  يه حهلل  ي ه حيتمث أن ايحبولدد     : و لاش

                                 
 .واي فن  م م, (1911)وقم م   ام , (1203)أمل به ايمح ل د   ام  ( 1)
 (.11/113)ا ةين : ا ظ  ( 2)
 (.11/112)ا ةين , (14/121) ا لو دد , احللود : ا ظ  ( 3)
 (.11/103)ايهمللو , (9/119)يقهلل اجللاه  ايثمحبا  : ا ظ  ( 4)
 (.14)قف دات ا ههب ا ليا  يف احلهللود واجلال لت : ا ظ  ( 5)
 . محق خت جيه ( 6)
 .ا  ب  ايمل ق: ا ظ  ( 7)
 (.1/111)صمححبن احلقلئق , (9/120) ش ح قريلين اآلذل  : ا ظ  ( 8)
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  ين هها ا حتمل ت  ريحبهللو ف    تف  إيحبول: وميا  أن جيلج

 (1)وهل الل أيب حاحبف    ه اا, أن ايقتث  ل ثقث شمحه يمهلل: القول الثالث

فودل , وأقدل إذا اصدهلل ايقتدث, لين ايتيد دب دون ايقتدثأن ايقتث  ل ثقث شمحه يمهلل إذا اصهلل اجلد: ويف  وا   ياه
 (2).واحبث هل قههمحه, يمهلل  لبب ايقلد

 :وا تهلليلا  يدي  قاول

رر  ":ياه,الل اا  ض  حهلل   أيب ه   و -1 ا اأُلَترراى ِبحاجا اُهما ُا ، فراراماَت ِإَح َيل  ا َرتاترالاِت اَمراأاتااِن ِمَن ُهذا
هاا واماا ِفي باَطِنهاا، فااتَ  ُي أاَو »تاصاُموا ِإلاى النَِّبيِّ صالَّى اهللُ  الاَيرِن واسارلَّما، فراقاترالاترَ را ُْررَّةي،  اَبر ِنيِنها َا يارةا  ِْ فراقاضارى أانَّ 

ا َرأاِة  الاى  ااِ لاِتها ياةا الما ِْ ةي، وا اضاى أانَّ  ُا  .(3)"والِي
ا بِعاُمروِْ ُفَسررطااط  ":شددريمح ,الل  د  حدهلل   ا ةدلو -1 َاررَّتراها را،  اررالا َارراباِت اَمررراأاةي  ها لاررى، فراقاترالاترَ ِهريا ُحبرَ : وا

ا ِلَحياانِيَّرةي،  ارالا  اُهما ُا ِإَح َقُتولارِة  الارى  اصارباِة اَلقااتِلارِة، واُْررَّة  : وا يارةا اَلما ِْ فاجاعارلا راُسروُل اهلِل صارلَّى اهللُ  الاَيرِن واسارلَّما 
 .(4)"ِلماا ِفي باَطِنهاا

قد  , ت  قتدث ا د أو ايقلص د   دلحلج  ويمدلد ايفمدطلط ي حبده و د مصد و اا أن اياديب : وبه ايهلل يد  ممدل  دمحق
 .(5)فهللل ي و يهللى ايقصلص يف ايقتث  ل ثقث, أ مل  قت ن غليمحل

فحباددلن شددمحه ,  ددين احلجدد  وايريمددلد  مددل ن ي ددو حجدد  صددةل ويمددلد صددةل    قتددث قث دده غليمحددل : و ددلاش
 .(6)و  جيب فحبه ايقصلص, يمهلل جتب فحبه ايهلل   ي و ايريلا  

ي  وألن إ دددقلط ايقتدددث  ل ثقدددث  دددؤدد إىل فدددت  أ دددلاج , يقدددلو أديتددده, يريدددث ايددد اب  هدددل ايقدددلل األول: الترررَر
 .ويف هها إ طلل حلام  ايقصلص, اجل مي  أقلى اجلالو

   يمدددهلل قلبدددب ي قصدددلص يادددهلل ييدددا تمحدددن أن صريمدددهلل دهدددس   كمحدددلتو تاز دددث قدددل  دددمحق ي دددو حدددلاد  ا 
يلبدلد  ل يمهلل ياهلل اييلفريحب  واحلال    وايصدلحمحن قد  احلافحبد ؛وهل كهي, ي شرتاطوم ايقصهلل دون اآل  ا لياحب ؛

 .ا م ي   كمح واآلي  اييت صقتث غليمحل وه  ا , ايقصهلل احملتف  ليق ائ 

                                 
 (.1/9)ايفتلوهب اهلاهلل   , (11/42)ا محملط : ا ظ  ( 1)
 (.19/0)ايمحال   , (12/119)إي ء ايما  : ا ظ  ( 2)
 .واي فن ي مح ل د, (1931)وقم م   ام , (1311)أمل به ايمح ل د   ام  ( 3)
 (.1931)أمل به قم م   ام  ( 4)
 (.9/123)ش ح قريلين اآلذل  : ا ظ  (5)
 (.11/112)ا ةين: ا ظ  ( 6)
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و يددرتط يف ايقصددلص أن صاددلن اآليدد  , قدد  امححبددث ا ثقددث  كمحدد وأقددل ياددهلل أيب حاحبفدد  فوددل شددمحه يمددهلل ؛ ألن ا 
 . هللدو

, فمدلت,الصدهللا ات ده فدإن الئدهلل ا  كمحد  ا مد ي  إذا صريمدهلل صدهللى شد   اجلمول ؛و الء ي و ص بحب  قههب 
وإن ت ميد   مدمحب ذيدل فري حبده ايقصدلص فحبمدل فدإن حصدث يفدل فليهلل د , , ايقدلد  فول اتث يمدهلل قلبدب يدإلمث و

 .احللصث  ممحب احللد  , وأ ش ايت ف واياق دون ايافس

 :ملطيأن  صهللقه : الحالة الثانية

 : ويه صل صلن

 الصورة األولى

  و ضدملن ي دو توححبائده فليادملن ي دو ايمدلئق  مدمحب  د ي : الن ا صدطهللاى  مدمحب  د ي  ايمدلئق أن
 ش ايادد   ايددهد وادد   دده إن ت أو , ا  كمحدد  د دد  ا صددطهللى  دده إن قددلت ححبدد  صاددم  يلا دد  الئددهلل, ايطدد ي اآلملدد 

يف  (1)قد  احلافحبد  وا لياحبد  واييدلفريحب  واحلال  د  وايظله  د  ؛وهها قمحدين ي دو قدل اد  ا ايفقودلء, وي حبه ايافل و, مي 
ححبد  ,  تودله يف بالمحمحأو صمد,  ممحب صقصل ا تص ي يف ايهللا   يف حفظودل ,حام بال   ايهللا    ليلطء وايصهللى

 :قري  ن ذيل أل    , ي حبه ضملن قل أص فته ايهللا   ق   فس وقللأن 

 فحبده قيذو دل  اد  ت يلامحته صم م ت فإذا ,ايريلامح    ق   ط ي فحبه ق ا م من قيذون أن ا  و  يف ط   -1
 وذود ايهللا د  مفدن ياده ا حدرتاز مياد  ممدل وايصدهللى وايدلطء قاده, ا حدرتاز مياد    ممدل كدلن إذا إ ,  ث قادمل ل

 ,(2)ايالس

 و    ددب أن ديددس  ا لشدد  أو صددهللقه  مددمحب صريددهللد الئددهلل ا  كمحدد   ليمدد ي  ممددل ميادد  ا حددرتاز قادده  اددمحط
 .ف مل صريهللهب وبب ي حبه اياملن, وفق أصلل ايقحبلدو ايم حبم   كمح ايم ي  واحبلدو ا 

فدإذا ت  فريدث   , فمحإقال ده قاريودل قد  ايدلطء وايصدهللى,قادلي إىل ا تصد ي فحبودل ووالفودل ايهللا د   ل أن -1
 .(3)ايي    فمه ايتهللاء كلن ايتهللاؤهل أثل  

                                 
حلشحب  , (1/9103)حلشحب  ايهلل لا  , (11/914)فت  ايقهلل  , ا   اهلملى , (0/101) هللائ  ايصالئ  : ا ظ  ( 1)

ش ح قاتوو , (1/110)كيلي ايقالم , (1/111), قةين احملتلج (11/111) ل   ا ط ب , (1/129)ايريهللود 
 (.11/2)احمل و , (1/113)اإل ادات 

 (.0/101) هللائ  ايصالئ  : ا ظ  (2)
 (.11/912)فت  ايقهلل       اهلملى : ا ظ  ( 3)
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فمحإقال ده قاريودل قد  ,  دهلل  هل كحبدف  يدلء هفود  جمد د آيد   دن  هلل د, قادلي إىل  دلئقول  كمحد وكهيل  ل ا 
وإذا كلن الئهلل ايهللا د   ادم  قد  يدهللى متااده قاودل متاادل كدلق  فمد   دلج أوىل أن  ادم  الئدهلل , ايهلليس وايصهللى

 .(1)يتمااه قاول متاال كلق   كمح ا 

 :  الصورة الثانية
إذا وا  حلد  ايهللهس وايصهللى  ممحب صريهلل أو ف :ايملئق وصف  ط ا لش أن  ق  ا صطهللاى  ممحب   ي  

كمل  يل الد  حبل صه قتجلوزا ايم ي  ايقل ل حب  فقفز  بث أقلقه    هلل يمحل  , صف  ط ق  الئهلل ا  كمح  وا لش 
 فري و ق  اياملن؟, أو صهللقته ق كمح فهلليمته , ايط  ق ق  دون أن  تيكهلل ق  مل لا ق  ايمحبل ات

أذالء  يهها ا ميي  ي و قميي  حام صصلدى اي اكمحن أو ا لشحبن أو اي اكب وا لش  ملطميا  خت  ج 
 :وي فقولء يف ا ميي  ال ن,  لمهل

وصام  أ ش قل , صام  يلا   كث قاومل د   اآلمل  حلل قلت ا تصلدقن أو أحهللمهل: القول األول
, ام  ا صهللوى احبم  ق كمح  صلحمحه يف حلل ص فولو , أصل ه ق  ب وح وكمل  إذا   غ ققهللا  قل حتم ه ايريلا  
 . (2)وهها قههب احلافحب  وا لياحب  وا ريتمهلل يف قههب احلال   

 :وا تهلليلا  يدي  قاول 
 .(3)أ ه أوبب ي و كث واحهلل ق  ا تصلدقن كث ايهلل  : أ ه  ود ي  ي    ض  اا ياه  -1
ألن ايقتث  الي إىل  محب  الي إىل فريث صلحمحه   إىل فري ومل؛أن قلت كث واحهلل قاومل ق -1

, حق صلحمحهوفريث كث واحهلل قاومل وهل ا ي  يف ايط  ق قمحلح يف حق  فمه  ظل  يف ,  ظل 
ل ه قمحلحل و الي ات ه ك ه إىل فريث اآلمل  يال ه  ظل ا يف ا فمه ي فمقط ايتمحل  فري ه يف حق

 .(4)حقه

و ام  ا صهللوى يف ص كته , وفلهتملصام  يلا   كث قاومل  صف د   اآلمل  يف حلل : القول الثاني
والل زف  ق  , و وا   ياهلل احلال   , وهها قههب اييلفريحب ,  صف احبم  ايريل  ي ا   احللصث يف ا  كمح 

 .(5)احلافحب 

                                 
 (.410) مهلل ايقحطلين , أحالى حلاد  ا  و : ا ظ  ( 1)
حلشحب  , (2/11)اخل ش  ي و خمتص  اخل حبث, (11/913)فت  ايقهلل  , ا   اهلملى, (0/101) هللائ  ايصالئ : ا ظ  (2)

 (.9/911)ش ح قاتوو اإل ادات, (1/3)كيلي ايقالم, (110)1)ايهلل لا 
 . ل  قطلم( 1/121) وأي ه ا   حج  يف ايهلل ا   يف خت  ج أحلد   اهلهللا , (11/41)أمل به ا   أيب شحبمح  يف قصافه ( 3)
 (.2/111)صام   ايمحح  اي ائق: ا ظ  ( 4)
 هللائ  , (1/3)كيلي ايقالم, (11/91)اإل صلي, (1/23)قةين احملتلج, (11/111) ل   ا ط ب: ا ظ (5)

 (. 0/101)ايصالئ 
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 :وا تهلليلا  يدي  قاول

 .(1)ايهلل    صفأ ه أوبب ي و كث واحهلل ق  ا تصلدقن : أ ه  ود ي  ي    ض  اا ياه  -1
 ا فحبادلن هدهلل, صهللقه صلحمحه وصهللقه يافمهوهل ,  ل  فري ه و فريث صلحمحها تصلدقن ه أن ك  -1

فحب ددزى أن  اددلن ي ددو يلا دد  كددث قاومددل , قددل حصددث  فريددث  فمدده و ريتددرب قددل حصددث  فريددث صددلحمحه 
فحباددلن ي ددو , كمددل يددل بدد ح إ مددلن  فمدده وب حدده أبادديب فمددلت قدد  ذيددل,  صددف د دد  اآلملدد  
 .(2)األبايب  صف ايهلل  

ي   : التَر

ف دددحبس أحدددهلل  ,وادددهلل ابتمريددد  قمحلشدد هتمل ي فريدددث, طدديأل مدددل شددد  الن يف اخل, ايقددلل ايثدددلين يريددث ايددد اب  هدددل
 .(3)قلداى ميا   ممح  احللد  يا  ايفري ن, ايفري ن أوىل  لياملن ق  اآلمل 

 :ا صطُام بحيوان -ب
 (4):حليتنذا اصطهللى الئهلل ا  كمح  ا تجلوزو ايم ي  اياظلقحب  محبلان يف ايط  ق , ف  خي ل األق  ق  إ

 :أن  الن احلحبلان  لئمحلا : الحالة األولى
 :وحت  ذيل صل صلن

 :أن  الن غل مم لك: الصورة األولى

فإذا اصطهللى الئهلل ا  كمح  حلل   يته محبلان  لئب يف ايط  ق ايريلى  قليل يه, فإ ه  ادم  قدل حيصدث قد  
 .اجلال  أ ش ض   ي  كلج قريه, فف  حلل ايلفلو جتب ايهلل   ي و يلا ته, ويف حلل اإلصل لت  ام   

 (5)"ايمدددلئمح  بمحدددل ":يددده, ويقليددده صددد و اا ي حبددده و ددد م و  ادددم  احلحبدددلان ا صدددهللوى ؛ يريدددهللى وبدددلد قليدددل 
 . (6)"ااولل كل ريهللوى:"و  حق  لحلحبلان غل ا م لك, احلحبلان جمولل ا  ل, صطمححبقلا يقليهللو

                                 
 .غ  ب: والل ياه, (11/921أمل به ايز  ري  يف  صب اي ا   ( 1)
 (.1/3)كيلي ايقالم, (0/101) هللائ  ايصالئ : ا ظ  ( 2)
 (.441) مهلل ايقحطلين , أحالى حلاد  ا  و : ا ظ  ( 3)
-09), احللاد  ا  و    وأحالقول, مخحبس ايةلقهللد (110-119)أحالى حلاد  ا  و ,  مهلل ايقحطلين : ا ظ  ( 4)

21.) 
 ". اهللا بحبهلل(."3/13),والل يف ايفت  اي  لين (9/949)أمل به اإلقلى أ هلل يف ا ماهلل (5)
, ايقلايهلل (144),ايقلايهلل ,ا    بب (9/110), هللائ  ايفلائهلل,ا   ايقحبم (11/402)جمملم فتلوهب ا   صحبمحب   ( 6)

 (.10)واألصلل اجللقري ,ايمريهللد 
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 :أن  الن احلحبلان مم لكلا : الصورة الثانية

 :وفين فر ان

 :أن  ف ط قليل احلحبلان يف حفظه :ع األولر الف

يف  يمددد ي , وأقدددل قليدددل ايهللا ددد  ف تف  طدددهف تريهلل ددده  لواحلادددم أ مدددل  يدددرتكلن يف ايادددملن, أقدددل الئدددهلل ا  كمحددد  
ررِبيل  ِمررَن ُسررُبِل ":اياديب صدد و اا ي حبدده و د ما دد ود يدد  هلل   احلد, و ددهللل يددهيل (1)احلفدن ْاابَّررة  ِفرري سا ماررَن أاَو اررفا 

َااِمني  ل  فراُهوا  ََ ُ  أاَو ِر َْ بِيا  (2)"اَلُمَسِلِمينا أاَو ِفي ُسوق  ِمَن أاَسوااِ ِهَم فاهاَوطاها

 :أن   ف ط قليل احلحبلان يف حفظه :الفرع الثاني

ويقليددددده صددددد و اا ي حبددددده   كمحددددد , و ضدددددملن ي دددددو قليدددددل احلحبدددددلان؛ يريدددددهللى صف  طددددده؛فليادددددملن ي دددددو الئدددددهلل ا 
ايهللا دد  ا اف تدد  قدد  صددلحمحول , " :ل دد   ريددض أهددث ايري ددم ايريجمددلء  ي, واددهلل فمدد(3)"ب حوددل بمحددل ايريجمددلء :"و دد م

 (4)"غ ى ي و صلحمحولفمل أصل ل ق  ا ف هتل ف  

 :أن  الن احلحبلان  فلظلا : الحالة الثانية

ادم أ ده ي دو وا  اد  هيل أن  الن احلحبلان  فلظلا يف قالن قرين داملدث قز يد  أو  دل  , أو  دحبلج, واحل
 : ف ألق   الئهلل ا  كمح  ضملن قل ص

 (5)"هللداياملن قالط  ليتري" وايقليهللو أن ,يتريهلل ه: أولهما

 (6)"ا محلش  ضلق  وإن ت  تريمهلل وت  تريهللو "قمحلش صه اإلص ي, : وثانيهما

 :ا صطُام بجماْ -ج
 :خي ل ق  حليتن ا صطهللاى  لجلملد  

 :(7)ويه صل صلن:ا صطهللاى  ةل ا  كمحلت: الحالة األولى

                                 
 (.0/24) حبث األوطل , اييلكلين :ا ظ  ( 1)
 (.0/21) حبث األوطل  :,واحلهلل   يف  اهللا ضريف,ا ظ (9/103)أمل به ايهللا اطين   (2)
اياول   يف : ا ظ . أد ههلل : ايمحوحبم  , وُبمَحل : وايريجملء (.1011), وقم م   ام (1311)  ام أمل به ايمح ل د  ( 3)

 (.121-1/121)غ  ب احلهلل  , اهل ود ( 1/191)غ  ب احلهلل  , ا   األذل
 (.1/112) ا  ايرتقهد  ( 4)
 (.1/422)ش ح ايز كي  ي و خمتص  اخل ا   ( 5)
 (.1/921)غلمن ايمحةهللادد  جمم  ايامل لت, ا   ( 6)
 (.21)احللاد  ا  و    وأحالقول, مخحبس ايةلقهللد : ا ظ ( 7)
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 :ا صطهللاى جبملد يف قال ه اياظلق : الصورة األولى

واي لحدددلت اإل شدددلد  , ايددديت وضدددري  يف قال دددل ا ريدددهلل هلدددل, وذيددل كل صدددطهللاى  لأل صدددف  وإشدددل ات ا ددد و , 
 واحلام هال أ ه  ام  ايا   احللصث  هيل اجلملد, و ام  ايا   ايلاا  ي و اي كلج قريه, يتريهلل ده, وقمحلشد صه

 .ي ا  

 .ا صطهللاى جبملد يف غل قال ه اياظلق : الصورة الثانية

و أطمحدددلت اصدددطاليحب  غدددل قصدددمم   يددداث هاهلل ددد  وذيدددل كل صدددطهللاى  دددلحللابز اخل ا دددل حب  ايرييدددلائحب , أ
صددححب , واحلاددم أن اياددملن قيددرتك  حباومددل, فليمددلئق  اددم  يتريهلل دده, واجلوددلت ا مددؤوي  صاددم  يتف  طوددل يف 

 .وض  هها احللابز وا طمحلت  ياث غل صححب 

مررن مررر فرري شرري  مررن :"و مددتهللل يددهيل مددهلل   أيب قل ددو األشددري د أن ايادديب صدد و اا ي حبدده و دد م اددلل
ساَُنا أو أسوا نا ومعرن نبرل، فليمسر  أو ليقربى  لرى نصرالها بكفرن، أن يصريب أحرُا مرن المسرلمين م

 .(1)"منها

 .(2)إلمهليه وصف  طه ل,وي حبه فحبالن كث ق  وض  يف ط  ق ا م من قل  ؤذ وم و  حق  م ايا   ضلقا

 :ا صطهللاى  ل  كمحلت: الحالة الثانية

 :و صطهللاى ا  كمحلت ذ   صل 

 .اا صطهللاى او ا : الصورة األولى

قدد  غددل إ ادو  ددلئقحبول وقدد  غددل صريددهلل  و  صفدد  ط قاومددل, واحلاددم فحبدده  وذيددل إذا ا ا صددطهللاى  ددن قدد كمحتن
 ي دده  ضددملن  :وايرتبددحب ا مدديي  خمدد ج ي ددو حاددم صصددلدى ايمددفحباتن دون صريددهلل أو صفدد  ط, واددهلل  ددمحق مدد  هددها 

 .(3)ي حبومل

 .مهللاا ا صطهللاى ي: الثانية الصورة

فدددإذا يمدددهلل أحدددهلل  .أاددد ج ختددد  ج حلادددم هدددها ا مددديي  هدددل ايقحبدددلس ي دددو قمددديي  اصدددطهللاى ايمدددفحباتن يمدددهللاا 
ا  حن أو ك مهل ا صطهللاى  صلحمحه ,فيدهب ذيل إىل غ ق ايمفحباتن أوك حبومل, ف  مل ي  دن ايفقودلء ي دو 

                                 
 (.1114), قم م   ام (141)أمل به ايمح ل د   ام  ( 1)
 (.114) مهلل ا هللين  ل  لق . ايتريل ض ي  ايا  , د: ا ظ  ( 2)
 .ق  هها ايمحح  0ص :ا ظ   ( 3)
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أل ده إذا وبدب ايادملن يف ايتصدلدى اخلدلطئ,  فد ن جيدب يف ايتصدلدى ايريمدهلل قدد   ؛وبدلج ضدملن ص دف األقدلال
 (1) لج أوىل 

 :وأقل وبلج ايقلد وايقصلص, ف  فقولء يف ا ميي  ذ ذ  أالال

تصددلدى ايمددفحباتن كتصددلدى ايفل  ددن, ك مهددل شددمحه يمددهلل قلبددب , فن  أن  اَدددَلد ي ددو ا  َحدد: القررول األول
حلافحبد , وادلل ق بدلح يادهلل كدث  قاومدل  صدف د د   صدلحمحه إن قدلت, وهدها قدههب ا  ي هلل  , فحبجدب ي دو يلا د 

 (2).ا لياحب 

هددل صريمددهلل ا صددطهللاى وت  قصددهلل ايقتددث, ويددها  ذل أازيدد  اخلطددي؛ أل دده شددمحه يمددهلل, إ ددين ايريمددهلل هادد :واحتجددلا
 (3).  ايريلا   وبمح  ايهلل   ي و

 قصدهللا وادهلل   قصدهللا وخيت دف احلادم صمحريدلا  ي ه   م م أن ق  صريمهلل ايصهللى   قصدهلل ايقتدث, فقدهلل : وجيلج
 .(4)يهيل

 (5)وبلج ايقلد, ي و ق  صريمهلل ا صطهللاى,  وهه قههب  ا لياحب : القول الثاني

 ددين صريمددهلل ا صددطهللاى أازيدد  طدد ح قدد   حيمدد  ايريددلى يف ايمححدد  فحبددؤدد ذيددل إىل إغ اادده, وأازيدد  : واحتجددلا 
 (6).ج اي بث  ل ثقث فحبؤدد إىل ه كهض  

 .ياه أثث قل أبحبب ي  ديحبث ايقلل األول وجيلج 

 غدل ايتفصحبث  ن قل إذا كلن ا صطهللاى وا  ي و وبه ايقتث غليمحدلا, و دن قدل إذا كدلن ي دو: القول الثالث
 . (7)وهها قههب اييلفريحب  واحلال   . وبه ايقتث غليمحلا 

                                 
 (.931)يمحهلل اي    فل   . , دأحالى ايمحح  يف ايفقه اإل  ق : ا ظ  ( 1)
, حلشحب  ايهلل لا  (1/119), قلاهب اجل حبث (1/114), حلشحب  ا   يل هلل   (1/20)ايفتلوهب اهلاهلل   : ا ظ  ( 2)

(1/110.) 
 (.1/114)حلشحب  ا   يل هلل   :ا ظ    (3)
 (.933)أحالى ايمحح  :ا ظ   ( 4)
 (.1/110), حلشحب  ايهلل لا  (1/119)قلاهب اجل حبث : ا ظ  ( 5)
 .ا  برين ايمل قن: ا ظ  ( 6)
, ش ح قاتوو اإل ادات (1/191), كيلي ايقالم (1/31), قةين احملتلج (3/991) وض  ايطليمحن : ا ظ  ( 7)

(1/191.) 
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وذيددل أددل  ريددهللا أهددث اخلددربو قفاددحبل  ,فدإذا وادد  ي ددو وبدده  قتددث غليمحددل ففحبدده ايقددلد ي ددو قد  صريمددهلل ا صددطهللاى
 .إىل اهل ك

فيشدددمحه قدددل يدددل أيقحبدددلا يف جلددد  ايمححددد , محبددد  , دددين ا  حدددن اهللصريمدددهللوا ايقتدددث أدددل  قتدددث غليمحدددلا :وي  دددلا ذيدددل 
 .(1) ميا  ايت    ق  اية ق

ومدل د دلت األحد ا  وإذا وا  ا صطهللاى ي و وبه   قتث غليمحل, فليقتث شمحه يمهلل, ححب    زى يلا   كث قا
 .ايريمححبهلل اهل او وايافل ات فتالن يف أقلاهلمل احبم قة ظ , وأقل 

 .(2)أيقو إ مل لا يف قلء ا حبث فة ق  ه, فحبالن شمحه يمهلل يل  ين ايتصلدى هال أشمحه قل: وي  لا ذيل

ي  ن و يتمحدل ا ايقصدهلل واآليد  ا دؤذ ا يتل دطه  دن ايقدلين, ,ايقدلل ايثليد  -واا أي م - اي اب يريث : التَر
 .يف وبلج ايقلد

فدإذا اصدطهللق  ق كمحتدلن أدل  قتدث غليمحدل كليمدحبل ات واييدلحالت, فحبجدب ايقصدلص ي دو :و الء ي و ذيدل 
 ايال  دد  كليددهلل ابلت-ا  كمحدد  ممددل   قتددث غليمحددل إذا كل دد وإقددل  ,إذا صددلف ت اييدد وط وا تفدد  ا لا دد ا تريمددهلل قاومددل, 

 .(3)يمهلل قلبب ي هلل   ا ة ظ  وايافل و فوها شمحه -وحنلهل

 :ا صطهللاى ملطي: الصورة الثالثة

إذا اصددددطهللق  ق كمحتددددلن قمدددد يتلن أو أحددددهللمهل قمدددد ي  ملطددددي, فددددلحلام فحبوددددل  ت دددد ج ي ددددو حاددددم صصددددلدى 
 .ايمفحباتن ملطي

ادهلل هتمل ي دو فإذا اصطهللق   فحباتلن  تحبج  صف  ط ا  حن أو أحهللمهل  ين اص ا يف ضدمحط ايمدفحباتن قد  
أو  ددل ا  مدددل يف   دد  شددهلل هللو  صمدددل يف قث وددل ايمددف , فقدددهلل اصفددق ايفقوددلء ي دددو وبددلج اياددملن ي دددو  ,لذيدد

 :واملت فلا يف ققهللا  اياملن ي و الين. (5)ألن ايت ف حصث  فري ه وصقصلا (4)ا ف ط قاومل

إن صمدلوت  ام  كث واحهلل ا  حن احبمد   دفحبا  صدلحمحه وقدل فحبودل إن كل دل قدليان هلدل, و : القول األول
وإن كل   احبم  أحهللامهل أكث  قد  األملد هب ف صدلحمحول ايز دلدو, وإن كدلن فحبومدل  كدلج  ,ايقحبمتلن صقلصل وصملاطل

                                 
 (.1/191), ش ح  توو اإل ادات (191-1/191)كيلي ايقالم : ا ظ  ( 1)
 .ا  برين ايمل قن: ا ظ  ( 2)
 (.111)ا  و ,  مهلل ايقحطلين أحالى حلاد  : ا ظ  ( 3)
 (.1/191), كيلي ايقالم (3/991),  وض  ايطليمحن (1/110), حلشحب  ايهلل لا  (1/22)ايفتلوهب اهلاهلل   : ا ظ  ( 4)

 (.1/191), كيلي ايقالم (1/31)قةين احملتلج : ا ظ  ( 5)



23 

 

ضما  يلا   كث قداوم د دلت قد  قدلت يف  دفحبا  اآلملد , وضدم  كدث قاومدل يف قليده احبمد  قدل أص دف قد  يمححبدهلل 
ضددملن د دد  اآلملدد , وإن كل دد  ايمددفحباتلن  وأقددلال يف  ددفحبا  اآلملدد , وإن ه ددل ا  حددلن فري ددو يلا دد  كددث قاومددل

يةل ا  حدن وكل دل أبدل   فحبودل فري دو يلا د  كدث قاومدل ضدملن د دلت قد  قدلت يف  دفحبا  اآلملد , و ادم  كدث 
 .(1)قاومل يف قليه احبم  ايتليف ق  األقلال يف  فحبا  صلحمحه, و ها الل اجلمول  ق  احلافحب  وا لياحب  واحلال   

 .(2)ك ا يف أدي  اصطهللاى ايفل  نوأديتوم ه  قل  محق ذ  

و ودهلل  اياصدف  , دفحبا  صدلحمحه و صدف احبمد  قدل فحبودل  ام  كث واحهلل قد  ا  حدن احبمد : القول الثاني
اآلملدد  إن كل دد  ايمددفحباتلن ق اددلا هلمددل, فددإن كددلن فحبوددل  كددلج وأقددلال فت فدد  ضددما  يلا دد  كددث قاومددل  صددف 
د لت  كدلج  دفحباته و صدف د دلت  كدلج  دفحبا  صدلحمحه, وضدم  كدث قاومدل يف قليده  صدف احبمد  قدل أص دف يف 

ا د  كدث قاومدل  صدف د د  اآلملد ,  فحباته و صف احبم  قل أص دف يف  دفحبا  صدلحمحه فدإن ه دل ا  حدلن ف حبدزى يل
وإن كل دد  ايمددفحباتلن ق اددلا يةددل ا  حددن وكل ددل أبددل   أو أقحباددن ت  مددقط شدد ء قدد  ضددملن ايمددفحباتن,  ددث 
ي و كث واحهلل قاومل  صف احبم  كث  فحبا , وكث واحهلل ق  ا ليان خمل  دن أن  يملده مجحبد  احبمد   دفحباته قد  

ها ول قاددده و صدددفول قددد  أقدددن اآلملددد , وهدددملددد , و دددن أن  يملددده  صدددفأقحباددده, مث هدددل   بددد   اصدددفول ي دددو أقدددن اآل
 .(3)قههب اييلفريحب 

 .(4) وأديتوم ه  قل  محق ذك ا يف أدي  اصطهللاى ايفل  ن 

ي  وذيددل أل ددم ايتددربوا فريددث ايصددلدى يف حقدده وحددق غددلا إذا كددلن  ؛يريددث ايدد اب  هددل ايقددلل ايثددلين: التررَر
أادد ج إىل و ريتددرب قددل حصددث قدد  فري دده يف حددق صددلحمحه, وهددها خمطئددلا, فحبوددهلل  قددل حصددث قدد  صريددهلل يف حددق  فمدده, 

 .(5)ايريهللل واإل صلي

 :قم يتلن ملطي, ص صب اآلك  ق كمحتلنفإذا اصطهللق   :و الء ي و ذيل

إن قددلت ايمددلئقلن فري ددو يلا دد  كددث قاومددل  صددف د دد  اآلملدد , وإن قددلت أحددهللمهل فري ددو يلا دد  اآلملدد   -1
 .د ته

                                 
, حلشحب  ايهلل لا  (2/11)حبث , اخل ش  ي و مل (1/11), حلشحب  ا   يل هلل   (1/22)ايفتلوهب اهلاهلل   : ا ظ  (1)

 (1/191), كيلي ايقالم (1/1), ايف وم (1/110)
 .ق  هها ايمحح  0ص:ا ظ   ( 2)
 (.1/31), قةين احملتلج (3/991) وض  ايطليمحن : ا ظ  (3)
 .ق  هها ايمحح  2ص:ا ظ   (4)
 (.111)أحالى حلاد  ا  و  : ا ظ  (5)
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و صدف  ق كمحتدهام  يلا د  كدث قاومدل  صدف د دلت  كدلج أو أحهللمهل, فت ا  كمحتنإن قلت  كلج يف  -1
 .صلحمحه ق كمح د لت  كلج 

صددلحمحه و صددف احبمدد  قددل فحبوددل, و وددهلل  اياصددف  ق كمحدد  اددم  كددث قدد  ايمددلئقن يف قليدده  صددف احبمدد   -9
 . اآلمل 

, وكددث واحددهلل قدد  ق كمحدد إن كددلن ايمددلئقن أو أحددهللمهل أبددلاا, فري ددو كددث واحددهلل قاومددل  صددف احبمدد  كددث  -1
 ا  كمحددد قدد  أبددلا, مث   بددد  األبددل  اصددفول ي ددو قليددل  ل  ددن أن  يملدده مجحبددد  احبمدد  ق كمحتددهخمددا دد كمحتن قددليا  

 .األمل هب, واا أي م  كمح األمل هب أو أبلا, و ن أن  يمله  صفول اآلمل  ق  قليل أو أبل ا 

 :ا نقالب: ثانيا  
 : ق ج  ممحب   ي  ايملئق, ف  خي ل األق  ق  حليتنإذا وا  حلد  ا 

 :نقالبأن يتعمُ ا : الة األولىالح
 : ق ج  ل  كمح  وه ل  هيل  ريض اي كلج, ف  خي ل احللل ق  أق   فإذا صريمهلل ا 

 .أن صالن ا  كمح  ممل صقتث غليمحلا, كليمحبل ات واييلحالت :أو   
اي ج , أو ي و حام صريمهلل مل ق ايمفحبا  أل  ة اول غليمحلا و و ل ق  فحبول؛يال م يف   ت  جواحلام فحبول 

 :وي فقولء يف هها ا ميي  ال ن ,يريهللى قري فتوم  ليممحلح 

 (1)أ ه شمحه يمهلل  َالد فحبه, وهل ققتاو ك ى أيب حاحبف    ه اا أد يهللى ايقلل  ليتة  ق: القول األول

أن ايريمدددهلل يف ايقتدددث إمندددل  ادددلن  لحملدددهللد, وايتة  دددق يدددحبس كدددهيل, فدددإذا صريمدددهلل ايقتدددث  ددده, فودددل شدددمحه : وديحب ددده
 .(2)يمهلل

 اددلن إ   لحملددهللد,  ددث ايريددربو  ال دده  قتددث غليمحددلا  ددلاء أكددلن   ريددهللى ايتمدد حبم  ددين ايقتددث  : وميادد  أن جيددلج
 . ا ق هللداا أو قث

يحبه ايصدلحمحلن قد  احلافحبد , وا لياحبد  يف ذهب إ أ ه يمهلل قلبب ي قصلص, وهل ققتاو قل: القول الثاني
 .(3)ايقصلص  ليتة  ق, وقههب اييلفريحب  واحلال   

                                 
 ( 1/419), حلشحب  ا   يل هلل   (0/191) هللائ  ايصالئ  : ا ظ  ( 1)
 (1/419)حلشحب  ا   يل هلل   : ا ظ  ( 2)
, حلشحب  ايهلل لا  (111), ايقلا ن ايفقوحب  (1/419), حلشحب  ا   يل هلل   (0/191) هللائ  ايصالئ  :ا ظ   ( 3)

, ش ح قاوو اإل ادات (1/191), كيلي ايقالم (1/31), قةين احملتلج (3/990),  وض  ايطلينب (1/119)
(1/191.) 
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 . (1)أن اخلل ق ي مفحبا  اهلل أه ل هها ا قتلل  فري ه ا تريمهلل, فالن ي حبه ايقصلص: و ديحب وم

ي  ايفريدددث  قتدددث غليمحدددلا  ا, ويادددلن هدددههدددل ايقدددلل ايثدددلين ي بلحددد  ا دددتهلل يه ايددد اب  يف هدددها ا مددديي : الترررَر
 .(2)فال ب إجيلج ايقصلص ي حبه

فري حبده  وه دل  دهيل اي كدلج أو  ريادومل قمد ي  ,حدلل كل د  كمحد  قد ج  ل و الء ي دو ذيدل فدإذا صريمدهلل ا 
 ح إغدد اق ايمددفحبا  واتددث يمددهللاا   قددث ملطدل و يدد  صريمددهلل ا د  كمحد ايقصدلص؛ ألن هددها ايفريددث  قتدث غليمحددلا وا ددب ا 

 .(3)فري هاألقلال  ممحب و   فسحلق   لألوكهيل  ام  يف قليه كث األض ا  اييت  ,ق  فحبول

 :, كليهلل ابلت ايال    وحنلهلغليمحلا صقتث  صالن ا  كمح  ممل   أن: ثانيا  
 و ل غليمحلا, كمدل إذا كدلن  ايمفحبا  أل   إغ اق احبل لا ي و. فوها شمحه يمهلل قلبب ي هلل   ا ة ظ  وايافل و

 .(4)واحلال    يف قالن ا  ب ق  ايملحث   ة ق  ه أحهلل غليمحلا, كمل ص ح  هيل فقولء اييلفريحب 

 :أن ينقلب تطه: الحالة الثانية
م  ايت ددف اياددلصج دون صريمددهلل قادده فدد  اصددلص ي حبدده و اددكمحدد  قمدد يلا مث ا ق محدد   مددمحب ايمدد ي  اددلد ق  فددإذا 

إن كددلن ا  قدد ج :"؛يال دده قتريددهلل لا, و ددها أفددأ اييددحبخ  مددهلل  دد  إ دد اهحبم   دده اا ححبدد  اددلليدد  هددها ا  ق ج
و غف تده يد  صفقدهللهل, أو حبل و أ لجتلا ي  صف  ط ايملئق أو صريهلل ه, قثدث ايمد ي  اياثدلو, أو يدهللى ضدمحط آ ت ايمد

   قاول, أو ت  ا  ايملئق حيم  ايمحبلا , وحنل ذيل ق  كدث قدل  ريدهلل صف  طدلا أو صريدهلل لا فإ ده  ادم خل ث يف ش ء
 .(5)" ه قتممحبكث قل  تج ي  ا ق ج ايمحبل و أل

: قدل  صده و ها أملهت اي جا  ايهللائم  ي مححل  ايري محب  واإلفتلء, فقهلل بلء يف مثول ي  حلاد  ايمحبل ات
وإن فدد ط ايمددلئق يف صريوددهلل  ددحبل صه أو زاد يف ايمدد ي  أو يف  ليتوددل أو حنددل ذيددل ضددم  قددل أصددلج قدد   فددس " 

 .(6)"وقلل

  

                                 
 (.1/191)كيلي ايقالم : ا ظ  ( 1)
 (.412)أحالى ايمحح  يف ايفقه اإل  ق  : ا ظ  ( 2)
 (401-404)أحالى حلاد  ا  و :ا ظ  (3)
 (1/911), ش ح قاوو اإل ادات(1/191), كيلي ايقالم (1/31), قةين احملتلج (3/992) وض  ايطليمحن: ا ظ  ( 4)
 (1/191)فتلوهب و  لئث اييحبخ  مهلل    إ  اهحبم  ( 5)
 (4/419)حلاد  ايمحبل ات, ضم  أمل  هحبئ  كمحل  ايري ملء ( 6)
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 عالمبحث الراب
 المسؤولية الجنائية  لى  ائُي المركباْ بسبب اإلهمال

 المطلب األول
 ابطنتعريف اإلهمال َو

 .(1)ص كته ي  يمهلل أو  محبلن: وأمه   األق , حيامهت : وأمهث أق ا, ايرتك: همال لغةتعريف اإل

 .(2)و  خي ج ا تريملل ايفقولء ي  ا ري  اي ةلد

وهدل داملدث , (3)اإلمهدلل وايتقصدل يف احلفدن: و  اد  ده, ايتف  ط: واهلل  متريمث ايفقولء قصط حلا آمل  وهل
 .(4)-كمل  محق يف هها ايمحح   –حت  ا ري  ايريلى ي تريهللد 

 :َابط اإلهمال
فلبد  يف حتهلل ددهللا إىل يد ي اياددلس , ا لبددب ي ادملناييد م واي ةدد   تحهلل دهلل ضدل ط داحبددق يإلمهدلل ت  ديت 

و مدتريلن يف ذيدل  د أد , (5)"اييد م فدل  ب  يف هدها إىل ايريد ي كث ا م يدحبس يده حدهلل يف اي ةد  أو"يويلداهتم 
 .ا  تصن واخلرباء كث يف جمليه واملتصلصه

إذا أواددهلل يف ق ادده :"اددلل ا دد  اهللاقدد , ي حبدده  ريددض ايفقوددلء ايريدد ي وايريددلدو  دد  ددلي بلم إىل وحتهلل ددهلل اإلمهددلل 
قدد  ت  اددم  إذا كددلن فريددث قددل بدد ت  دده ايريددلدو ... أ   بددل ا فيح اتوددل  إىلشدد ا و فطددل ت , أو يف قددلات,  ددل اا 

 .(6)"غل صف  ط

ته أو  دهدل يد  أن  الن الد اا ي و ضدمحط  دفحبا: وهل يتف  ط ق ح ايمفحبا  قريحبل ااايفقولء   ريض واهلل ذك 
تودددل قددد  احلمحدددلل واي بدددلل أو ت  امدددث آيأو أقااددده أن  ريدددهللهلل إىل  لححبددد  أملددد هب ف دددم  فريدددث األملددد هب ف دددم  فريدددث 

 .(7)أو  مل  ل يف     شهلل هللو  صمل ايمف  يف قث ول, واألمليلج

                                 
 (.مهث)قلدو , (1101)ايقلقلس احملحبط , (111)ا صمحلح ا ال : ا ظ  ( 1)
 (.1/991)قريجم ا صط حلت واأليفلظ ايفقوحب  , (0/110)ا ل لي  ايفقوحب  ايال تحب  : ا ظ  (2)
 (. 11)ايمريهللد , ايقلايهلل واألصلل اجللقري , (1/112)اي ححبمحلين , قطليب أوي اياوو: ا ظ  (3)
 .ق  هها ايمحح  1ص: ا ظ  (4)
 (.1/141)ا   ايلكحبث , األشمحلا واياظلئ , (13/110)ا   صحبمحب  , جمملم ايفتلوهب ( 5)
 ". تص ي", (0/191)ا ةين  ( 6)
كيلي ايقالم , (11/412)ا ةين , (0/911)اي ق   , ل   احملتلج , (1/131)اييلازد , ا وهج: ا ظ  (7)

(1/191.) 
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ايتقصددل يف حفددن : يف احلددلاد  ا  و  دد   ي ددهو اددلءا ي حبدده ميادد  حتهلل ددهلل ضددل ط اإلمهددلل ا لبددب ي ممددؤويحب  
 .ا  كمح  ا ؤدد إىل والم احللد  ا  و دوصحبل   واحبلدو 

 المطلب الثاني
ب للمسؤولية الجنائية في الحواْث المرورية   أهم صور اإلهمال المَو

 :و ااتف   هك  أمهول, يف احللاد  ا  و    كثلوصل  اإلمهلل ا لبب ي ممؤويحب  اجلالئحب  

 :اإلهمال في صيانة المركبة -1

ويدهيل فري دو , إىل  تدلئج وملحبمد  دؤدد واإلمهلل يف صحبل تول , صريهلل ا  كمح  ياص اا أ ل حبلا يف احللد  ا  و د
 .ي تيكهلل ق    قتول وص ححبتول ي ملهتملى  صحبل تول وفحصول دو  لا مح  ا الئهلل ا  ك

لموددل أو صريط دد  قا, حددهلل إطل اهتددلفددين كل فجددل  أمث حددهلل   ددل مل ددث , فددإذا اددلد إ مددلن  ددحبل صهو اددلءا ي حبدده 
أو  قد  فريدث اإل مدلناألقد  قد  أن  ادلن هدها اخل دث ف  خي ل ,  تج ياه إص ي يف األ فس واألقلال, وحنل ذيل

 .ق  غل فري ه

 :(1)ولن حالتان،  يكون بفعل اإلنسانأ  : المسهلة األولى
 :أ   الن قف طلا :الحالة األولى

صلحل  ي قحبلدو ف    كمح وأن ا , واألقلنفإذا صمحن ق  مل ل ايتحقحبق أن ايملئق الى  اث ش وط ايم ق  
ا ﴿ويقليه صريلىل , يريهللى صريهلل ه وصف  طه؛قمؤويحب  و  ضملن ي و ايملئق   ﴾  ا يُكالُِّف الّلُن نراَفس ا ِإ َّ ُوَسعاها

 .[121:ايمحق و]
 :أن  الن قف طلا :الحالة الثانية

وت صا  أايملئق وإمهليه  ين ت  متلي ش وط ايم ق  واألقلن فإذا صمحن ق  مل ل ايتحقحبق صف  ط 
 .يتريهلل ه وصف  طه؛ ف ق  أ فس وأقلال فحبمل صفري حبه ا مؤويحب  واياملن , ي قحبلدو اآلقا ا  كمح  صلحل  

يف قميي  قد   كدب دا د  صدريمح    صاادمحط و دل  فقولء اييلفريحب  واحلال     ذك ا وهها احلام خت  ج ي و قل
وبددب ي حبدده ضددملن قددلص ف قدد  , قددل ا  و صددهللقته أو  فمددته أو أص فدد فلطئدد  آدقحبددلا أ ددل يف اييددلا م واأل ددلاق 

 .(2) فس وقلل يتف  طه

                                 
 (.420-421) مهلل ايقحطلين , أحالى حلاد  ا  و : ا ظ  (1)
ش ح قاتوو اإل ادات , (1/114)كيلي ايقالم , (1/114)قةين احملتلج , (11/132) وض  ايطليمحن : ا ظ  (2)

(9/112.) 
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 :أن يكون بفعل اإلنسان /المسهلة الثانية

 :(1)ف ه ذ   حل تاإل ملن  ا صمحن أن اخل ث ايفين كلن ق  صا فإذ

 : قصهلل اتث  لئقول أو أحهلل اي كلجخت  ب ا  كمح  أن  تريمهلل : الحالة األولى

فمددلت , أو اطد  أ ل حبدب ز د  ا ادل  , لهلكددين فدل  قمدلق,  قصدهلل اتدث  دلئقول  كمحد هلل خت  دب ا فدإذا صريمد
وي حبدده ضدملن قددل , يتمددمحمحه أدل  قتددث غليمحدلا  ؛اتددث يمدهلل قلبددب ي قصدلصفودها ,  مدمحب ذيددل أشد لص قريصددلقلن

 .أص ف ق  أقلال

 : لئقول أو أحهلل  كل لدون صريمهلل اتث , أن  تريمهلل خت  ب ا  كمح : الحالة الثانية

فودل اتدث شدمحه , فل ق مح  وقلت  لئقول أو أحهلل  كل دل, يف ايةليبل  ممحمحو  كمح ا كين فل اطري    صاق ب 
ودل فحبوقدل ص دف   كمحد وي حبده يف قليده ضدملن ا , وي و يلا ته د   قة ظد , ث غليمحلا    قت أل ه اصهلل اجلال   أل ؛يمهلل

 .وي حبه ايافل و كهيل, ق  أقلال

 :أ   تريمهلل خت  ب ا  كمح : ةالحالة الثالث

ل جيدلز يدده اصدهلل قددأل دده  ؛فودل اتددث ملطدي, فل ق محد  ا  كمحدد   مدمحب ذيددل,  دين أملطدي يف ص كحبددب أحدهلل أبوزهتددل
 .و ام  يف قليه قلص ف ق  أقلال, لا ته ايهلل   خمفف  وي حبه ايافل ووي و ي, ت   دافري ه فيفاو إىل ص ف قل 

 مدمحب يف قمديي  غد ق ايمدفحبا  (3)واحلال    (2)قل ذك ا فقولء اييلفريحب واألحلال ايث ذ  ايمل ق  خم ب  ي و 
, فقددهلل صدد حلا  ي دده يددل ملدد ق شدد    ددفحبا  فة ادد  أددل فحبوددل, ومددليف كددث قا جبددلق  ايت   ددب واإلصدد ح, مل اوددل

وإن صريمدهلل ا د  أحدهلل أيلاحودل يف قلضد  , فري حبده ايقصدلص وضدملن األقدلال, غليمحدلا   ة اودلفإن كدلن يمدهللاا وهدل ممدل 
وي حبده ضدملن , ي هلل د  ا ة ظد  وايافدل وقلبب فول شمحه ايريمهلل , فة ا  وقلت ق  فحبول, أ ل   صة ق فحبهايةليب 
فة ادددد  , فحبددده يدددب أ ددددل   صةددد قليف قلضددد  ايةاصدددهلل إصددد حول فق دددد  يلحدددلا إلصددد حه أو إ هللايدددده وإن , األقدددلال
"  :ادددلل ا ددد  اهللاقددد , وملطدددي  دددض يادددهلل احلال  دد , وايقلضددد  قددد  احلال  دد فودددل شدددمحه ايريمدددهلل ياددهلل اييدددلفريحب  ,  ددهيل

فيشددمحه قددليل  قددو صددحبهللاا , فيفاددو إىل ايت ددف  ددل ت  دد داايصددححب  أن هددها ملطددي  ددض؛ أل دده اصددهلل فريدد ا قمحلحددلا 
 .(4)"فيصلج آدقحبلا 

  

                                 
 (.422-420)ا  و أحالى حلاد  : ا ظ  (1)
 (.1/31)قةين احملتلج , (3/990) وض  ايطليمحن : ا ظ  (2)
 (.1/191)كيلي ايقالم , (1/114)اإل صلي : ا ظ  (3)
 (.11/441)ا ةين  (4)
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 :اإلهمال في ا حتياط والحذر -2
قت دهاا , آت ايط  دقحتحبدلط واحلده  يادث قفلبدقد  ا صمت زى احبلدو ا  كمح  أن  الن ايملئق ي و ادهلل  كمحدل 

أو وكثل ق  احللاد  صايدي  تحبجد  غف د  ايمدلئق , اييت حتهلل ق  والم احللاد وايتهللا ل اي زق   حتحبلطلتمجحب  ا 
 .وحنل ذيل, أؤذ ات بل مححب أو ا يةليه , ويهللى ا تمحلههش ودا 

فددهلليس آدقحبددلا كددلن  لئمددلا حتتوددل  يددل حدد  ك ق كمحتدده  كمحدد ا ي ددو أن الئددهلل  ا ريلصدد ون اددهلل  دد   ريددض ايفقوددلءو 
: أبلج قدل  صده,  ها اخلصلص -  ه اا-فف   ؤال وبه إىل مسلح  اييحبخ  مهلل    إ  اهحبم, املنايفري حبه 
 ريدهللى صفقدهلل قدل حتد   دحبل صه يادهللقل أ اد أن  ه طديتف  و  ين هها ايملئق  ام  كث قل تج ي  فري ه؛ أل ده ا محلشد  " 
وححبائدده  فددإن كدددلن , لا وهددل أن  فريددث قددل يدده فري دده فحبصدددحبب آدقحبددلا قريصددلق, وأل دده قاطمحددق ي حبدده حددهلل اخلطددديحبول؛ ميي دد

, وصادددلن ي دددو يلا تددده, وإ  ف دددحبس ي حبددده غدددل ايهلل ددد , يقصدددلصفري حبددده ا, وصريمدددهلل ديمدددهايمدددلئق يل دددلا  دددها اي اادددهلل 
 .(1)"وايافل و يف قليه

 :المركبة ةلو اإلهمال بزياْة حم -3
ياددده ج ممددل  اددت,  ددتحبريل حب  ددمحمحول حتمحبددث ا  كمحددلت أكثدد  قددد  طلاتوددل ا كثددل قدد  حددلاد  ا قدد ج ا  كمحدددلت 

 .أض ا   لأل واح وا مت الت

 :(2)احلهلل ا يذون  ه ي م كمح  يه حليتلن وايز لدو ي و

إصد ي يأل فدس فحبحصدث  مدمحب ذيدل , أن  ز هلل الئهلل ا  كمح  يف  ليتول ي  احلهلل ا قد   هلدل: الحالة األولى
 .(3)ايري ملء  ليمريلد  ل   حبئ  كمحل  ي مححو ها أفت  اي جا  ايهللائم  , فري حبه اياملن يتف  طه, واألقلال

 :هد1112ق   ظلى ا  و  ايمريلدد ايصلد  يلى ( 12)وبلء يف ا لدو 

 تحبجد  ياقددث ,  ريدهلل ايمدلئق قمدؤو ا يدد  مجحبد  األضد ا  ايدديت صصدحبب األ واح وا مت ادلت ايريلقدد  أو اخللصد " 
قددلت صثمحدد  قمددؤويحب  , الايددهلل ايمدد ق  يف ايتحمحبددث أو يريددهللى ق ايددلو, أ ددلل خمليفدد  يددألوزان واأل ريددلد ا قدد  و  ظلقددلا 

 ".غلا 

إصدد ي يأل فددس فحبحصددث  مددمحب ذيددل , أن  ز ددهلل غددل ايمددلئق يف  ليتوددل قدد  غددل ي مدده: الحالررة الثانيررة
وذيدل خت جيدلا , وألن اياد   حصدث  فري ده ؛ يتريهلل ده؛دوكدلق ا ي دو قد  ادلى  ليز دلوايصدححب  أن ايادملن  , واألقلال

                                 
 (.194-11/191)فتلوهب و  لئث اييحبخ  مهلل    إ  اهحبم  ( 1)
 (.423), أحالى حلاد  ا  و  ( 2)
 (.4/419)ملء أمل  هحبئ  كمحل  ايري : ا ظ  (3)
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فددحبم  زاد ي ددو  ليد  ايمددفحبا  شددحبئلا فة ادد  (2)واحلال  دد  يف ايصددححب  قد  ا ددههب (1)احلافحبدد  قددل ذكدد ا ي مدلءي دو 
 .وقل فحبول ممحب ذيل أن ي حبه ضملن كلقث ايمفحبا  

ة اد  زائدهللاا ف قاَّدلوط ح فحبودل إذا بلء  بث , اليلا يف  فحبا  مم لءو  ليطريلى" : بلء يف حلشحب  صمححبن احلقلئق
 .(3)"ايزائهلل  ا    كلن اياملن ي و ايهد وض  , ايمفحبا 

ضدددم  مجحبددد  قدددل فحبودددل ,  مدددفحبا  فة اددد  ايمدددفحبا   دددهيل ءاا مم دددل  يدددهلل ا قددد  أيقدددو حجددد اا أو " : وادددلل ايمحودددلك
 .(4)"حلصلل ايت ف  فري ه كمل يل مل اول 

وايت ددف ت حيصددث إ  , صة  دد   دده ايز ددلدو يف  ليتوددل قدد  غددل ي ددم ايمددلئق فحبدده؛ ألن م كمحدد وكدهيل  ليامددمح  ي 
 .  ايز لدو فحبامحة  أن  تحمث صمحريته فريث واض

 :كين ْير المؤهل من  ياْة المركبةاإلهمال بتم -4
 .ق  أهم أ محلج احللاد  ا  و   , أو يريهللى   ه  ملص  احبلدو, ومتان غل ا ؤهث  لاءا يصة   اه

 :(5)وغل ا ؤهث يه حليتلن

ادده قدد  ايقحبددلدو قدد  قا   فددإن ي ددم, يقصددل  فحبددهكمدد     مددتطحب  ايقحبددلدو , أن  اددلن قا فددلا : الحالررة األولررى
 .وإن ت  ري م فلياملن ي و الئهلل ا  كمح  وحهللا, ي حبه لياملنف,مليه

, لن ي ددو ايددليفلياددم, ن كددلن  ددإذن ويحبددهفددإ-كليصددةل واااددلن-, أن  اددلن غددل قا ددف: الحالررة الثانيررة
 .(6)واا أي م, وضملن األقلال يف قليه ,األ فس ي و يلا ته فاملن, وإن كلن  ةل إذ ه

  

                                 
 (.1/141)حلشحب  ايي يب ي و صمححبن احلقلئق ي ز  ري  : ا ظ (1)
 (.1/114)ا  داود , اإل صلي: ا ظ (2)
, (111)قريجم ية  ايفقولء : ا ظ  . غ اقل ( 214.93)قاحبلل  ريته  ط ن ي ااحبلن و ملود : وا    (.1/141( )3)

 (9/911)قريجم ا صط حلت واأليفلظ ايفقوحب 
 (.9/919)قاتوو اإل ادات ش ح ( 4)
 (.191)مخحبس ايةلقهللد , احللاد  ا  و    وأحالقول: ا ظ (5)
 (. 1/11)كيلي ايقالم , (1/31)قةين احملتلج , (1/119),ايتلج واإلك حبث (1/112)ق تقو األم  : ا ظ (6)
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 المبحث الخامس
اْالمسؤولية الجنائية  لى  ائُي ا  لمركباْ بسبب التفحيط والمطاْر

 :وفين مطلبان

 المطلب األول
 في التفحيط 

 :تعريف التفحيط
كتدب اي ةد , وياد   أدل صادلن ايتفححبط ك م  اصط ححب  قريلص و, و   لبدهلل هلدل أصدث قيدتق  قاده يف  : لغة

صمتريمث يف  ريض دول اخل حبج ايري يب, وهد  ك مد   فس ا ري , و شتق  ق  ك م  ا  مح  قاول, وصؤدد  ييت أو ا
 .(1)كَمَا , َق َّ ق و ا    ريل : , و َاَحَ  (ايتقححب  ) 

 .وا فحط ياهللقل  قلى  ل  تري ا   محبل صه فإ ه مي ُّ ق و ا    ريل

 :هد  ي ه1112ف ايتفححبط يف ا لدو ايثل حب  ق   ظلى ا  و  ايمريلدد, ايصلد  يلى بلء صري  : واصطالحا

ا  طدد ق  مدد ي  كمحددلو, و يدداث قفددلبئ أو غددل قاددتظم, محبدد  حتددهلل  اإلطددل ات صددلصل يليحبددل قزيجددل, "
 (2) ".وأد ق  أ لام ايقحبلدو  ياث قتول  وملط ؛ ألبث اي ريب وا  تري ا , أو  هلل ايط ق وي ا   ايمل

 :م التفحيطحك
 (3): ايتفححبط  لااريه احللي   ى ش يل, وق  األدي  ي و ذيل

ا﴿ : اليه صريلىل-1  [.13:اياملء]﴾ وا ا تراَقتُرُلوَا أانُفساُكَم ِإنَّ الّلنا كاانا ِبُكَم راِحيم 

أن اا صريدددلىل  دددو يددد  اتدددث اإل مدددلن  فمددده  يمحدددل أو بدددلدا, وايتفحدددحبط فحبددده صريددد  ض ي دددافس : وبددده ايهلل يددد 
 .يف يملى اياو , و الن   قلهللملث ي ملت, فحب

يُكَم ِإلاى الترََّهُلكاِة  ﴿: اليه صريلىل -1 ُِ  .[134:ايمحق و]﴾وا ا تُرَلُقوَا بِهاَي

                                 
 (.َاَحَ   )قلدو (  111) , ايقلقلس احملحبط( لج احللء وا حبم ( ) 1/11)هته ب اي ة  : ا ظ  ( 1)
 (.11)هد ا لدو ايثل حب , ايفق و 11/11/1112, صل  خ ( 24/ ى )  ظلى ا  و  ايمريلدد ايصلد   ل   لى ا  ا   ام  (  2)

ضم  أيملل ا ؤمت  ايلطين ي م ق  ( 144)  حبملن ايهللو  يلت. ايهللواف  إىل ظله و ايتفححبط, د:  يف صري  فه :وا ظ  
 .هد 1114شريمحلن  0-1ا  و   , 

 (.103-104)فلطم  اجلل  اا . , د(ايتفححبط)أحالى ا  تري ا   ليمحبل ات : ا ظ  ( 3)
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ويف  (1)((.يت ديد  ايريدلدو ي دو أ دل قو اد أد و  ص كمحلا األملطل  اي: )) الل ايق ايف   ه اا: وبه ايهلل ي 
 .ايتفححبط  كلج يألملطل  اييت دي  ايريلدو ي و أ ل  محب ي و ك

ررا  ﴿: اليدده صريددلىل -9 ِإَثم  لُرروا بُرَهتاان ررا وا ُِ اَحتاما ررُبوا فراقارر ِْ بِغاَيررِر ماررا اَكتاسا واالَّررِذينا يرُررَؤُذونا اَلُمررَؤِمِنينا وااَلُمَؤِمناررا
 [.42:األحزاج]﴾ م ِبين ا

 .ي مؤقان وا ؤقالت,  رتو ريوم وإحللق ايا    م, فحبالن   قلأن ايتفححبط فحبه أذهب : وبه ايهلل ي 

ماررَن آذاى اَلُمَسررِلِمينا : ))حدهلل   حه فدد   د  أ ددحبهلل  ضد  اا يادده أن ايادديب صد و اا ي حبدده و د م اددلل -1
باَت  الاَيِن لاَعناتُرُهمَ  َا  (2)((ِفي طُُرِ ِهَم وا

إحلددلق يددألذهب  ل مدد من يف طدد اوم, و   ددرتو ريوم فحبدده أذهب ي مددؤقان وا ؤقاددلت أن ايتفحددحبط: وبدده ايهلل يدد 
 .فحبالن دامل  حت  يملى اي ري  ايلا د يف احلهلل  

َُ آذاانِرري : ))حددهلل   أ ددس  ضدد  اا يادده أن ايادديب صدد و اا ي حبدده و دد م اددلل -4 ا فراقارر ، ماررَن آذاى ُمَسررِلم 
َالَّ  َُ آذاى اللَّنا  ازَّ وا  (3)(( واماَن آذااِني فراقا

 .ايتفححبط فحبه أذهب وض   ي مم من أل   خيفو, فحبالن دامل  يف يملى هها احلهلل  أن : وبه ايهلل ي 

ُ ُقروقا : ِإنَّ اللَّنا حارَّما  الاَيُكمَ ":الل   لل اا ي حبه و د م: حهلل   ا ةلو    شريمح   ض  اا ياه الل -1
، واكارِها لاُكَم  ِْ ا ، واماناعا واها ِْ ْا البراناا ، واواَأ ِْ ا َاا اةا الماالِ األُمَّها ِإ ثَرراةا الس ؤااِل، وا ، واكا  (4). "ِ يلا وا االا

أن ايتفحدددحبط فحبددده إضدددلي  ي مدددلل, يددد  ط  دددق إصددد ي ا  كمحددد , أو  ريدددض أبزائودددل, أو إصددد ي : وبددده ايهلل يددد 
 .ا مت الت ايريلق  واخللص , دون  محب ش ي , وهها ك ه   ى

  كددددلجل ائم األمل احبدددد , وايمدددد الت, وايري اددددلت أن ايتفحددددحبط و ددددحب   يف ايةليددددب إىل أقددددل  أملدددد هب   قدددد -0
وهدددها ك ودددل أقدددل    قددد , وايل دددحب   إيحبودددل   قددد   . اييدددلذو, و ا  دددهلل ات, وا  دددتول    دددلأل واح, وصمحددده   األقدددلال

 (5).كهيل

                                 
 (.1/144)ايف وق  (  1)
, (1/12), وحم  إ الدا ا الود يف فحبض ايقهلل   (9141)  ام ( 9/103)أمل به ايطرباين يف ا ريجم ايامحل  (  2)

 (.1/14)واييلكلين يف ايمحبث اجل ا  
, وحم  إ الدا ا الود يف ايتحبمل ش ح اجللق  ايصةل (9110)  ام ( 1/11)اين يف ا ريجم األو ط أمل به ايطرب  (  3)

(1/921.) 
 (.1100)أمل به ايمح ل د   ام  (  4)
 (.11)أحالى ايتفححبط صطمححبقلصه ايقالئحب , يمحهلل ايريز ز ايريمل  : ا ظ  ( 5)
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 :واهلل بلء يف فتلهب اي جا  ايهللائم  يإلفتلء  ليمريلد   يف حام ايتفححبط

اييددمحلج اهلددل طن يف صفاددلهم و دد لكوم,  تحبجدد  يقصددل  يف ايتفحددحبط ظددله و  ددحبئ   قددلى  ل صال ددل  ريددض "
ص  حبتوم وصلبحبووم, وإمهلل ق  امحث أويحبلء أقل هم, وهها ايفريث   ى ش يل,  ظ ا  دل  رتصدب ي دو ا صال ده قد  اتدث 

 (1)".أل فس, وإص ي ألقلال, وإزيلج آلمل   , وصريطحبث حل ك  ايمل

 :مسؤولية المفحط الجنائية

 :تممحب يف اجلال   ي و ايافلس أو األقلال أو أحهللمهلايتفححبط إقل أن  

 :بال   ا فحط ي و ايافس وقل دو ل: أو 
 :ثالث حا ْ   خي ل ا فحط ق 

 .قريصلى أل  قتث غليمحل  أن  قصهلل  تفححبطه اتث آدق :الحالة األولى
واحلام أ ه اتث يمهلل قلبب ي قصلص, فإن ا ايريفل ففحبه ايهلل   ا ة ظ  وايافل و, ياهلل اجلمول  ق  

 (2). ا لياحب  واييلفريحب  واحلال    مل فل ي حافحب 
 .قث ل ث  , وه  ق  امححبث ايقتث  كمح واآلي  ححبائه ا 

, ف ل صريمهلل كم  س يمهللاا , فحامول حام اجلال   ي و ايافوإذا صريمهلل اجلال   ي و قل دون ايافس يمهللاا 
 . هللا أو  ب ه, ففحبول ايقصلص, فإن يفل ففحبول ايهلل  

أن  قصهلل اجلال   أل    قتث غليمحل, أو  قصهلل ايريهللوان ي و ااين ي حبه دون إ ادو  حب  ايقتث : الحالة الثانية
 .ويااه  ؤدد إىل ايقتث

 ريترب شمحه يمهلل,  ظ ا يت  ف ياص  اصهلل ايقتث ياه, وجيب ايهلل   ا ة ظ  ي و يلا ته,  واحلام أ ه
 ( 3). وايافل و

 ,جد  فري ده أتد ت يد  اتدث  فدس قريصدلق إذا ت  قصهلل ا فحط اجلال   ي و أحهلل, ويا   تحب: الحالة الثالثة
حبمحدده, ففحبدده ريص دده إصدد ي ياددل أو   فريكل دد   تحبجددوإن   ,هلل دد  خمففدد  ي ددو ايريلا دد , وايافددل وفوددها اتددث ملطددي, فحبدده اي

 (4). ايقصلص فحبمل ميا  ايقصلص فحبه, أو األ ش فحبمل   ميا  ايقصلص فحبه

                                 
 .هد10/0/1111, صل  خ (11191)فتلهب اي جا  ايهللائم  يإلفتلء,  ام  (  1)
 .ق  هها ايمحح 11ص : ا ظ  ( 2)
, ش ح قاتوو (4/411), كيلي ايقالم (1/111), اإلاالم يف حث أيفلظ أيب اييجلم (1/1)قةين احملتلج : ا ظ  ( 3)

 (.11/111), ايريال   ي و اهلهللا   ق  صام   فت  ايقهلل   (9/101)اإل ادات 
, (1/111), ا لاق ي و مل حبث (1/111), حلشحب  ايهلل لا  (1/111), صمححبن احلقلئق (0/101) هللائ  ايصالئ  (  4)

 (.4/419), كيلي ايقالم (3/111), اإل صلي (0/190),  ل   احملتلج (1/1)قةين احملتلج 
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 :َناية المفحط  لى األموال والممتلكاْ: ثانيا
إذا ب  ا فحدط ي دو األقدلال وا مت ادلت, فري حبده ضدملن قدل أص دف يف قليده,  دلاء أكدلن خمطئدل أى يلقدهللا, 

, (2)"ا محلشدد  ضددلق  وإن ت  تريمددهلل"أل دده قمحلشدد  يإلصدد ي, و ؛(1)بددله  أى يل ددل, صددةلا أى كمحددلا,  دد  ملدد ي 
ء فريددث فحبريتمدهلل يصددم  احملددث, واألصددث وأل دده ضددملن قدلل   بددزا ؛(3) "ايريمدهلل واخلطددي يف ضددملن ا ت فدلت  ددلاء"و

 (4)., ممب قل  قهلل ا أهث اخلربوم قحب لي وا تقلىيف ضملن ا ت فلت ضملن ا ثث  ل ثث, 

يف قميي  بال   ايهللا د   مدمحب ايز دلدو  (5)حب  ريواييلف قل ذك ا فقولء احلافحب  وا لياحب وهها احلام خم  ج ي و 
يف   يتول ي  ا ريتلد, فقهلل ف الا  ن اجلال    ممحب ايد كض اييدهلل هلل وا يد  ا ريتدلد, ف دل  كدض  دل  كادل شدهلل هللا 
أذالء  لا  دل يف ايط  دق, أو يف جممد  ايادلس أو يف وحدث فاد    ملف هدل حصدلو أو  دلاو أو حجد ا كمحدلا أو شدمحه 

صدحبب قد  بد اء ص دف أو أُ ه, فري دو قد كض ايهللا د  ضدملن قدل أُ تدل, أو قدل  فيص فهتدملن ففقيين إ   ذيل, فيصل 
 .ذيل يتريهلل ه  ترياحبف ايهللا   , وخمليفته  ل ايتلدا ايالس

وإن قيو  ل قيحبل قريتدلدا, أو أ كادول  كادل قريتدلدا, وكدلن ا لضد  قلضد   كدض, فيذدل ت غمحدل ا أو حجد ا 
 ده يريدهللى صريهلل ده؛ وأل؛ل , ف  ضملن ي حبه فحبمل ص دف  دهيل قد   فدس وقدلل فيصلج إ مل ل يف يحباه أو  هلل ه أو ق
 .ياه  ري هبألن  ل ايهللا        ميااه ا حرتاز ي  قثث ذيل,

غددل قريتددلد, فحباددم  كددث قددل  ددتج يدد  احبلدصدده ا توددل و  قدد  أضدد ا   و  شدل أن ا فحددط اددهلل اددلد  ددحبل صه اددلداا 
 . لأل واح وا مت الت

 المطلب الثاني
اْفي   المطاْر

 (6): ا طل دات ي و اممن

 .كمطل دو ق  ا صاب ب قل ي قمحض ي حبه: ا طل دات اييت هلل قمل غ قي وم: القسم األول

                                 
 (.1/911), ا ةين (1/141), الايهلل األحالى (9/919), ايهمللو (4/149)حلشحب  ا   يل هلل   : ا ظ  ( 1)
 (  119)األشمحلا واياظلئ ,     جنحبم  (2)
 (.1/119)ايقلايهلل, ا ق  د  (  3)
 (. 99)أحالى ا  تري ا   ليمحبل ات : ا ظ  ( 4)
, قةين احملتلج (11/111), وايهمللو (1,12) وايز لدات, ايالاد  (1,111), جمم  األ   (1/123)ا محملط : ا ظ  ( 5)

 (.2/92),  ل   احملتلج (1/114)
 (.111)احللاد  ا  و    وأحالقول, مخحبس ايةلقهللد :  ظ ا ( 6)
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 :وهذا القسم  لى نو ين

ن فودددؤ ء   ضدددمل ,, ا ا فددد   دددهيل قددد  امحدددث وي األقددد ى  ل طدددل دو اجلوددد  ا مدددؤوي أن  قدددل : النررروع األول
وكدددث (1). وم, واجلددلاز اييددد ي   اددليف اياددملن تجدددلوزوا حددهللود املتصلصدد قددل ت ي ددحبوم؛ أل دده قدديذون هلدددم شدد يل,

 .د يتريهلل ها طل َ حلد  ق و د  تج ي  هها ا طل دو فم  ضملن 

 : أن  قلى  ل طل دو غل اجلو  ا مؤوي , وهها يه حليتلن: النوع الثاني

 .أن  رتصب ي و ص ك ا طل دو ضحبلم احلقلق, أو ا تولك األي ا ,  ياث   ميا  صهللا كه :الحالة األولى

كمطددل دو قدد  ملطددف فتددلو قدد   ددن أه وددل, فوددها  طددل د حددأ ميمددل  دده, وكددث حددلد  قدد و د وادد   مددمحب 
 .ذيل فول ق  ضملن ا  تطف؛ يتريهلل ه

ا دتهلل اكول قدآ , كمد   د ق قدل , أو أن  رتصدب ي دو صد ك ا طدل دو ضدحبلم احلقدلق حدل , و  :الحالة الثانية
يمححددد  وايتحدد د قدد  اجلودددلت ايتددهللهب  ليادد ج ي ددو شددد  , فوددها    طددل د؛ إلقادددلن ا ددتهلل اك ذيددل, يددرب ا

 . ل طل دو ن ايط فن؛ ألن ك  قاومل قتريهلل لقيرتك    ي  ذيل فممؤويحبته وكث حلد  ق و د  تج ,ا مؤوي 

اْ التي ليس لها مسوّ : القسم الثاني  :ع مشروعالمطاْر

وهددها ايقمددم حامدده حاددم ايتفحددحبط, وقددل احبددث يف ايتفحددحبط  قددلل فحبدده, جبددلق  ايريمحدد  واي قمحددل و يف كدددث 
 .واا أي م. قاومل

  

                                 
 (.113)ش ح ايقلايهلل ايفقوحب , أ هلل ايز ال  ( 1)
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 مشروع  رار
 بشهن 

 المسؤولية الجنائية  لى  ائُي المركباْ بسبب السر ة والالمبا ة

احبلدصه هلل , ألن ا  كمح  آي  يف  هللا  قهلل  األصث أن الئهلل ا  كمح  قمؤول ي  كث قل حيهلل  أ كمحته مل ل  (1)
 .ي و ضمحطول وصمحبلهل كحبف شلء 

أل ه  ؤدد إىل إزهلق األ واح وإص ي األقلال , وايل حب   إىل احل اى × جتلوز ايم ي  احملهللدو  ظلقلا   ى  (1)
 .ح اى 

كلن األصث أن ايملئق  ام  كث ض    لش ء ي  جتلوزا ي م ي  احملهللدو , و اف د  لياملن إن   (9)
احللد   لجتلا ي    يته , و يرتك ق  غلا يف اياملن إن كلن احللد   لجتلا ي    يته وصريهللد 

 .ايط ي اآلمل  أو صف  طه 
إمهلل صحبل   ا  كمح  , ويهللى ا حتحبلط :  ريهلل إمهلل ايملئق  محمحلا قلبمحلا ي ممؤويحب  اجلالئحب  , وق  صل ا  (1)

 . ؤهث ق  احبلد ا  كمح  واحله  , وز لدو  لي  ا  كمح  , ومتان غل ا
 .ايتفحححبط   ى ش يلا ,  ل فحبه ق  إص ي يأل فس واألقلال , وإحللق ي ا    لألف اد وااتمريلت  (4)
كث ض    اتج ي  ايتفححبط فم  ضملن ا فحط , قل ت  تهللاملث قريه قتريهلل  آمل  , وححبئاه  يرتكلن يف  (1)

 .اياملن 
 .وي و آيه وصحمحه و  م واا أي م , وص و اا و  م ي و  مححبال  مهلل 
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 فهرس المراَع

فلطمدد   دد   مددهلل اجلددل  اا, مدد  قايددل  أج دد  ايري ددلى . , د(ايتفحددحبط)أحاددلى ا  ددتري ا   ليمددحبل ات  .1
 .1113اإل  قحب  وايري  حب , بلقري  اإلقلى  مهلل     ريلد اإل  قحب , ايريهللد ايمل  ,   حب  اآلمل , يلى 

دا  األ ددهلليس : ايدد     دد  أ ددهلل فددل  , ايطمحريدد  األوىل, بددهللو يمحددهلل. أحاددلى ايمححدد  يف ايفقدده اإل دد ق , د .1
 .هد1111اخلا اء, يلى 

أحالى ايتفححبط وصطمححبقلصه ايقالئحب , يمحهلل ايريز ز     دلد ايريمدل , مد  صامحب د  غدل قايدل  ياحبدث د بد   .9
 .ه1111ا لبمتل يف ا ريوهلل ايريلي ي قالء, بلقري  اإلقلى  مهلل     ريلد اإل  قحب , يلى 

ايط  دق يف ايفقده اإل د ق  ققل  دل قد   ظدلى ا د و  يف ا م اد  ايري  حبد  ايمدريلد  ,  د حبملن  د  يمحدهلل أحادلى  .1
اا ايدددددهللملحبث,   دددددلي  دكتدددددل اا غدددددل قايدددددل و,  ل ريودددددهلل ايريدددددلي ي قادددددلء بلقريددددد  اإلقدددددلى  مدددددهلل  ددددد   دددددريلد 

 .هد1111اإل  قحب , يلى 
يقحطددددلين,   ددددلي  قلبمددددتل غددددل أحاددددلى حددددلاد  ا دددد و  يف اييدددد  ري  اإل دددد قحب ,  مددددهلل ي دددد  قيددددمحب ا .4

 .هد1112قايل و,  ا حب  ايي  ري  وايهلل ا لت اإل  قحب , بلقري  أى ايق هب, يلى 
األ ددمحلج ا مددقط  ي ممددؤويحب  اجلالئحبدد  يف اييدد  ري  اإل دد قحب  وايقددل لن وايلضددري , مجريدد   مددهلل فدد ج  يددل,  .1

 .ى1321ى ا اييو ايريلق  ي اي  وايتلز   واإلي ن, يل: ايطمحري  األوىل, يحبمححبل
 مدهلل قطحبد  احلدلفن, ايطمحريد  األوىل, : , حتقحبدق(هدد301)األشمحلا واياظلئ , ز   ايهلل      إ  اهحبم    جنحبم  .0

 .هد1119دا  ايفا , يلى : دقيق
أ دهلل ايرياقد د, .د: , حتقحبدق (ه011)األشمحلا واياظلئ ,  مهلل    يم     ا َ حدث, ا ريد وي  دل   ايلكحبدث  .2

 .ه1119قاتمح  اي شهلل, يلى : , اي  ل يلدل اييل خ, ايطمحري  األوىل. د
 .دا  ايفا : ,  لوت(ه300)اإلاالم يف حث أيفلظ أيب شجلم,  مهلل ايي  حبين اخلطحبب  .3
) اإل صلي يف قري ف  اي اب  ق  اخل ي ي و قههب اإلقلى أ هلل    حامحث, ي    د   د حبملن ا د داود  .11

 .ا  إححبلء ايرتا  ايري يبد:  مهلل حلقهلل ايفق , ايطمحري  األوىل,  لوت: , حتقحبق(هد224
 يلت اياتب : ,  لوت (ه 121) أ لا  ايربوق يف أ لاء ايف وق أ هلل    إد  س ايق ايف  .11
 .هد1191دا  ايق م, يلى : مل  يف اال ل فقوحب  قريلص و,  مهلل صق  ايريثملين, ايطمحري  ايثل حب , دقيق .11
يمحددددهلل اا . د: , حتقحبددددق (هددددد 434 )يقدددد طيب  هللا دددد  ااتوددددهلل و ل دددد  ا قتصددددهلل,  مددددهلل  دددد  أ ددددهلل  دددد   شددددهلل ا .19

 .هد1110دا  ايم ى, يلى: ايريمحلدد, ايطمحري  ايثليث , ايقله و
دا  : , ايطمحريد  ايثل حبد ,  دلوت(هدد420) هللائ  ايصالئ  يف ص صحبب ايي ائ , أ ل  اد   د  قمدريلد ايال دلين  .11

 .هد1111اياتب ايري محب , يلى 
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قريددد وي ز  دددق وآملددد   , ايطمحريددد  : , حتقحبدددق(هدددد041) دددهللائ  ايفلائدددهلل,  مدددهلل  ددد  أيب  اددد   ددد  ادددحبم اجللز ددد   .14
 .هد1111دا  اخلل يلى : األوىل,  لوت

 مدددددهلل يمددددد   لصددددد  اإل ددددد ى : , صصدددددححب (هدددددد244)ايمحال دددد  يف شددددد ح اهلهللا ددددد ,  مدددددلد  ددددد  أ دددددهلل ايريحبددددين  .11
 .هد1111دا  ايفا , يلى : اي اقفل د, ايطمحري  ايثل حب ,  لوت

دا  اياتددب : , ايطمحريدد  األوىل  ددلوت(ه230)ل ددف ا ددلاق اإلك حبددث   تصدد  اخل حبددث,  مددهلل  دد   و ايتددلج  .10
 .ه1111ايري محب , يلى 

ا طمحريددد  : , ايطمحريددد  األوىل,  دددل ق(هدددد011)صمححبدددن احلقدددلئق شددد ح كادددز ايدددهللالئق, يثمدددلن  ددد  ي ددد  ايز  ريددد   .12
 .هد1114اياربهب, األقل  , يلى 

قؤ مددد  اي  دددلي , يدددلى : لوتايتيددد    اجلادددلئ  اإل ددد ق , يمحدددهلل ايقدددلد  يدددلدو, ايطمحريددد  احللد ددد  ييددد و,  ددد .13
 .هد1111

 مدهلل ا دهللين  ل دلق , ايطمحريد  األوىل , اي  دل  دا  إشدمححب حبل . ايتريل ض ي  اياد   يف ايفقده  اإل د ق , د .11
 ه1113, يلى 

 .قاتمح  اإل شلد: صام   ااملم ش ح ا وهج,  مهلل جنحبب ا طحبري , ايطمحري  ايثل حب , بهللو .11
ايددهللا  : هددل ون وآملدد    ايقددله ويمحددهلل ايمدد ى : حتقحبددق( ه 901 )هدد د األز  هتدده ب اي ةدد  , مددهلل  دد  أ ددهلل .11

 .ا ص    ي تييحبف وايرتمج  
دا  إححبدددلء اياتدددب : , قصددد (هدددد1191)حلشدددحب  ايهلل دددلا  ي دددو اييددد ح ايامحدددل,  مدددهلل ي فددد  ايهلل دددلا   .19

 .ايري  حب , يحبمو ايمحليب احل يب
: , حتقحبدددق(ه1123) حلشدددحب  ايريدددهللود ي دددو كفل ددد  ايطليدددب اي  دددلين, ي دددو  ددد  أ دددهلل ايصدددريحبهللد ايريدددهللود .11

 .ه1111 ل ف  قلي ,  لوت دا  ايفا , يلى 
:  مدلد قط بد  وآملد   ,  دلوت: , حتقحبدق(هدد141)احللود ايامحل, ي       مهلل  د  حمححبدب ا دلو دد  .14

 . هد1111دا  ايفا , يلى 
حددلاد  ايمددحبل ات ,  مددهلل  دد  صددلحل ايريثحبمددن ,  مدد  قايددل  أج دد  ايريددهللل , ايريددهللد ايثليدد    بددب ,  .11

 .ه1111
اي جاد  ايهللائمد  ي مححدل  : حلاد  ايمحبل ات و حبلن قدل  رتصدب ي حبودل  ليامدمح  حلدق اا وحدق يمحدلدا, إيدهللاد .10

ايري محبددد  واإلفتدددلء  حبئددد  كمحدددل  ايري مدددلء  ليمدددريلد  , ضدددم  أمدددل  هحبئددد  كمحدددل  ايري مدددلء, ايطمحريددد  األوىل, يدددلى 
 .هد1111

 .ى1333 ان, يلى دا  زه: مسل غل مح , يم لن. حلاد  ايط ق ا يا   واحلث, د .12
حددددلاد  ا ددددد و  قلهحبتودددددل وطددددد ق ايتحقحبدددددق فحبودددددل, يقددددلج صدددددق  اي لحيدددددق ا طدددددلد, ايطمحريددددد  ايثل حبددددد , يدددددلى  .13

 .هد1111
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احللاد  ا  و    وأحالقول, مخدحبس  د   دريهلل ايةلقدهللد, مد  صامحب د  غدل قايدل  ياحبدث د بد  ا لبمدتل  .91
 .ه1111قحب , يلى يف ا ريوهلل ايريلي ي قالء, بلقري  اإلقلى  مهلل     ريلد اإل  

 ., قا  ا ا ق , ا اتمح  ايفحبص حب (هد1141)دالئق أوىل اياوو يي ح ا اتوو, قاصل      ل س ايمحولك  .91
دا  :  مددهلل حجد  وآملد   , ايطمحريد  األوىل,  ددلوت: , حتقحبدق(هدد141)ايدهمللو, أ دهلل  د  إد  ددس ايقد ايف  .91

 .ى1331اية ج اإل  ق , يلى 
دا  ايفادد , : , ايطمحريدد  ايثل حبدد ,  ددلوت(هددد1141) مددهلل أقددن  دد  يل ددهلل    د احملتددل  ي ددو ايددهلل  ا  تددل ,  .99

 .هد1933يلى 
ا اتدددب : , ايطمحريددد  ايثليثددد ,  دددلوت(هدددد101) وضددد  ايطدددليمحن ويمدددهللو ا فتدددن, حيددد   ددد  شددد ي ايادددلود  .91

 .ه1111اإل  ق , يلى 
ا اتمحدددد  : يددددزت يمححبددددهلل ايددددهلليلس, ص كحبددددل: , حتقحبددددق(هددددد103) ددددا  ايرتقددددهد,  مددددهلل  دددد  يحبمددددو ايرتقددددهد  .94

 .اإل  قحب 
يمحدددهلل اا هلشدددم ميدددلين ا دددهللين, : , حتقحبدددق وصددد احبم(هدددد924) ددا  ايدددهللا  اطدددين, ي ددد   ددد  يمددد  ايدددهللا  اطددين  .91

 .هد1921دا  احملل   ي طمحلي , يلى : ايقله و
 مددهلل يمحددهلل ايقددلد  يطددل, ايطمحريدد  األوىل, : , حتقحبددق(هددد141)ايمددا  اياددربهب, أ ددهلل  دد  احلمددن ايمححبوقدد   .90

 .هد1111اياتب ايري محب , يلى دا  :  لوت
ج لدا  اياتدددد: , ايقددددله و(هددددد1111)شدددد ح اخل شدددد  ي ددددو خمتصدددد  مل حبددددث,  مددددهلل  دددد  يمحددددهلل اا اخل شدددد   .92

 .اإل  ق 
 دددم يدددلى دا  ايق:  ايطمحريددد  ايثل حبددد  , دقيدددق (ه 1940)  شددد ح ايقلايدددهلل ايفقوحبددد  , أ دددهلل  ددد   مدددهلل ايز ادددل .93

 ه  1113
دا  إححبددلء اياتددب : , وقريدده حلشددحب  ايهلل ددلا , قصدد (هددد1111)اييدد ح ايامحددل, أ ددهلل  دد   مددهلل ايددهلل د    .11

 .ايري  حب 
طده يمحدهلل ايد ءوي : , حتقحبدق(هدد121)ش ح صاقحب  ايفصلل يف املتصل  احملصدلل, أ دهلل  د  إد  دس ايقد ايف  .11

 .قاتمح  ايا حبلت األزه   :  ريهلل, قص 
  يمحدهلل ايد    د يمحدهلل اا  د: حتقحبدق( ه 001) ش ح خمتص  اخل ا ,  مدهلل  د  يمحدهلل اا ايز كيد  احلامح د   .11

 ه1119اجلرب  , ايطمحري  األوىل, اي  ل  قاتمح  ايريمححبالن , يلى 
دا  :  مددهلل زهدد د اياجددل , ايطمحريدد  األوىل,  ددلوت: حددلود, حتقحبددقشدد ح قريددلين اآلذددل , أ ددهلل  دد   مددهلل ايط .19

 .ه1933اياتب ايري محب , يلى 
 زغ دددلل, ايطمحريددد   مدددهلل ايمدددريحبهلل  مدددحبلين: , حتقحبدددق(ه142)شدددريب اإلميدددلن, أ دددهلل  ددد  احلمدددن ايمححبوقددد   .11

 .ه1111دا  اياتب ايري محب , يلى : األوىل,  لوت
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دا  :  مددهلل فددؤاد يمحددهلل ايمحددلا , ايقددله و: , صدد احبم(هددد111)صددححب  ايمح ددل د,  مددهلل  دد  إمسليحبددث ايمح ددل د  .14
 .إححبلء اياتب ايري  حب , يحبمو ايمحليب احل يب

دا  : هلل ايمحددلا , ايقددله و مددهلل فددؤاد يمحدد: , صدد احبم(هددد111)صددححب  قمدد م, قمدد م  دد  احلجددلج اياحبمددل ل د  .11
 .إححبلء اياتب ايري  حب , يحبمو ايمحليب احل يب

 .هد1112دا  ا   يفلن, يلى : أ هلل قلايف, ايطمحري  األوىل, اخلرب. ايا   يف ايفقه اإل  ق , د .10
قايددددل و   لجللقريدددد   صددددل  أ ددددل ذ  ددددل ,   ددددلي  قلبمددددتل غددددلضددددملن ايمددددل يف ايفقدددده اإل دددد ق  , أ ددددهلل   .12

 ه 1191يلى  اإل  قحب    ةزو ,
قطمحريدد  ايمددريلدو, :  دد حبملن  مددهلل أ ددهلل, ايطمحريدد  األوىل, ايقددله و. ضددملن ا ت فددلت يف ايفقدده اإل دد ق , د .13

 .هد1114يلى 
 حبددهلل . د: , حتقحبددق(هددد111)يقددهلل اجلددلاه  ايثمحبادد  يف قددههب يددلت ا هلل ادد , يمحددهلل اا  دد  جنددم  دد  شددلس  .41

 .هد1119 , يلى دا  اية ج اإل  ق:  مهلل حلم , ايطمحري  األوىل,  لوت
قاتمحدد  : صددلحل  دد   ددريلد ايري دد , ايطمحريدد  األوىل, اي  ددل . يددلا   األه حبدد  ا ددؤذ و يف ا مددؤويحب  اجلالئحبدد , د .41

 .هد1191ايريمححبالن, يلى 
ا قددد , قريودددهلل حمدددن  ددد  مل دددف اجلمحدددل د, ايطمحريددد  األوىل, قاددد  ا .يدددلا   األه حبددد  يادددهلل األصدددليحبن, د .41

 .هد1112, يلى جبلقري  أى ايق هب إححبلء ايرتا  اإل  ق ايمححل  ايري محب  و 
 مدددهلل يظدددحبم ايدددهلل  , ايطمحريددد  األوىل, : , صصدددححب (هدددد111)غ  دددب احلدددهلل  , ايقل دددم  ددد   ددد ى اهلددد ود  .49

 .هد1921دائ و ا ريل ي ايريثمل حب , يلى : اهلاهلل
: , مجد  وص صحبددب(هددد1923)فتدلوهب و  دلئث مسلحدد  اييدحبخ  مددهلل  د  إ دد اهحبم  د  يمحدهلل اي طحبددف آل اييدحبخ  .41

قطددددل   احلالقدددد , يددددلى : , ايطمحريدددد  األوىل, قادددد  ا ا قدددد (هددددد1111)ايدددد     دددد  ال ددددم  مددددهلل  دددد  يمحددددهلل 
 .هد1933

ا طمحريددد  األقل ددد , يدددلى : ايفتدددلود اهلاهلل ددد , اييدددحبخ  ظدددلى ومجليددد  قددد  ي مدددلء اهلادددهلل, ايطمحريددد  ايثل حبددد ,  دددل ق .44
 .هد1911

) ايمحادل, ا ريد وي  ليمدليلك ايفت  اي  لين يرتصحبب قماهلل اإلقلى أ هلل    حامحث اييحبمحلين, أ دهلل يمحدهلل ايد     .41
 .دا  إححبلء ايرتا  ايري يب: ,  لوت(هد1901 ريهلل 

دا  : ,  دلوت(هدد121) مهلل    يمحهلل ايلاحهلل ايمحبلا   ا ري وي  ل   اهلمدلى ,ي ريلبز ايفقل  فت  ايقهلل   .40
 .إححبلء ايرتا  ايري يب

قؤ مدد  اي  ددلي , :  ددلوت, ايطمحريدد  ايثل حبدد , (هددد210)آ ددلدد  ايفددلوز ايقددلقلس احملددحبط,  مددهلل  دد   ريقددلج .42
 .هد1110يلى 



41 

 

أ ددهلل يمحددهلل ايري ددحبم أ ددل ي حبددل, ايطمحريدد  األوىل, . د: ادد ا ات وصلصددحبلت جممدد  ايفقدده اإل دد ق  ايددهللوي, إيددهللاد .43
 .هد1191يلى 

:  حبددهلل  , قادد  ا ا قدد  دد  أ دهلل  دد  يمحددهلل اا . د: , حتقحبددق (ه 042)  د ايقلايدهلل ,  مددهلل  دد  أ ددهلل ا ق دد .11
 ححبلء ايرتا  اإل  ق   , بلقري  أى ايق هب قريوهلل ايمححل  ايري محب   وإ

 ز ده  دلد . د: حتقحبدق( ه 111) ايريز ز  د  يمحدهلل ايمد ى ايمد م  الايهلل األحالى يف قصلحل األ لى , يمحهلل .11
 ه 1111دا  ايري م , يلى : يثملن ضمل  , ايطمحري  األوىل  دقيق . ,د

هلل ايدددددد     دددددد   لصدددددد  ايمددددددريهللد ايقلايددددددهلل واألصددددددلل اجللقريدددددد  وايفدددددد وق وايتقل ددددددحبم ايمحهلل ريدددددد  ايالفريدددددد , يمحدددددد .11
دا  ا ددددد  اجلدددددلزد, يدددددلى : ملليدددددهلل  ددددد  ي ددددد  ا يدددددحبق , ايطمحريددددد  األوىل, ايدددددهللقلى. د: , حتقحبدددددق(هدددددد1901)

 .ه1111
طدده يمحددهلل ايدد ءوي  ددريهلل, ايطمحريدد  ايثل حبدد , : , ق ابريدد (هددد034), يمحددهلل ايدد     دد   بددب احلامح دد   ايقلايددهلل .19

 .هد1112دا  اجلحبث, يلى :  لوت
دا  ايري دم ي م  ددن :  ددلوت ( دهد 011) ,  مدهلل  د  أ ددهلل  د  بددزد اية  دلط  ادلا ن األحادلى اييدد يحب   .11

 .ى 1303يلى 
دا  اياتددب ايري محبدد , يددلى : , ايطمحريدد  األوىل,  ددلوت(هددد131)ا محمددلط,  مددهلل  دد  أيب  ددوث ايم ملمدد   .14

 .ه1111
يددددلى قؤ مدددد  ا ريددددل ي, : ,  ددددلوت(هددددد210)جممدددد  ايزوائددددهلل وقامحدددد  ايفلائددددهلل, ي دددد   دددد  أيب  ادددد  اهلحبثمدددد   .11

 .هد1111
 مدهلل أ دهلل  د اج , وي د  مجريد   مدهلل , ايطمحريد  :  جمم  ايامل لت, أ ل  مهلل    غلمن ايمحةهللادد, حتقحبدق .10

 ه1111دا   ايم ى , يلى : األوىل, ايقله و 
, (هدددد1931)يمحددهلل ايددد     دد   مدددهلل  دد  ال دددم : جممددلم فتدددلوهب شددحبخ اإل ددد ى ا دد  صحبمحبددد , مجدد  وص صحبدددب .12

 .قاتمح  ا ريل ي: ايتري حبم  ايمريلدد  ل ة ج, اي  لطا اتب :  مهلل, إش اي: وا اه
: يمحدهلل ايةفدل  ايمحادهللا د,  دلوت. د: , حتقحبدق(هدد141)احمل و, ي      أ هلل     ريحبهلل    حزى األ هلليم   .13

 .دا  اياتب ايري محب 
 . ه1114أ هلل     ل ف ايهلل و ش, ايطمحري  األوىل, يلى . ا  ليفلت ا  و    د ا   فقوحب , د .01
جلادد  إححبددلء : أيب ايلفددل األفةددلين, اهلاددهلل: , حتقحبددق(هددد911), أ ددهلل  دد   مددهلل ايطحددلود خمتصدد  ايطحددلود .01

 .ا ريل ي اياريمل حب 
قطمحريدد  ايمددريلدو, يددلى : ا هللو دد  اياددربهب,  وا دد   ددحالن يدد  ا دد  ايقل ددم يدد  قليددل, ايطمحريدد  األوىل, قصدد  .01

 .هد1919
 .هد1113 دا  األفال  ايهللويحب , يلى: , اي  ل (هد111)ا ماهلل, أ هلل    حامحث  .09
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دا  اجللقريد  اجلهلل دهللو, يدلى :  مهلل كمدلل ايدهلل   إقدلى, اإل دااهلل   . ا مؤويحب  اجلالئحب  أ ل ول وصطل هل, د .01
 .ى1111

: أ دددهلل األشدددوب, ايطمحريددد  األوىل, يحبمححبدددل. ا مدددؤويحب  اجلالئحبددد  يف اييددد  ري  اإل ددد قحب  وايقدددلا ن ايلضدددريحب , د .04
 .ى1331مجريحب  ايهلليلو اإل  قحب , يلى 

قطمحريددددد  أ دددددريهلل, يدددددلى  :,  ةدددددهللادايز ددددد  قصدددددطفو إ ددددد اهحبم. جلالئحبددددد  يف اييددددد  ري  اإل ددددد قحب , دا مدددددؤويحب  ا .01
 .هد1321

, ك حبدد  اييدد  ري  وايهلل ا ددلت اي شددحبهلل,   ددلي  دكتددل اا غددل قايددل ويمحددهلل اا  دد   ددريهلل . ا مددؤويحب  اجلالئحبدد , د .00
 .هد1111اإل  قحب , بلقري  أى ايق هب, يلى 

دا  : وفدددلء غاحبمددد   مدددهلل غاحبمددد  , ايطمحريددد  األوىل, اي  دددل  . د قمدددؤويحب  اي ايددد  يف ايفقددده اإل ددد ق   , .02
 ه 1191ايصمحبري  يلى 

قمدددؤويحب  ا تمحدددلم يددد  فريدددث صل ريددده, قصدددطفو أ دددهلل ايز ادددل, مددد  قايدددل  أج ددد  اامددد  ايفقوددد  اإل ددد ق   .03
 .  ا ط  ايريلت اإل  ق , ايما  ايثل حب , ايريهللد ايريلش 

يمحدددهلل ايريز دددز يمددد  اخلطحبدددب, مددد  قايدددل  أج ددد  . ق , دقمدددؤويحب   دددلئق ايمدددحبل و يف ضدددلء ايفقددده اإل ددد  .21
 .هد1110,  بب (91)ايريهللل, ايريهللد 

ا اتمحددد  : ,  دددلوت(هدددد001)ا صدددمحلح ا ادددل يف غ  دددب اييددد ح ايامحدددل, أ دددهلل  ددد   مدددهلل  ددد  ي ددد  ايفحبدددلق   .21
 . ايري محب 

 مددهلل يمحددهلل : , حتقحبددق(هددد194)ا صدداف يف األحلد دد  واآلذددل , يمحددهلل اا  دد   مددهلل  دد  أيب شددحبمح  ايريمحمدد   .21
 .هد1111دا  اياتب ايري محب , يلى : ايم ى شلهن, ايطمحري  األوىل,  لوت

, ايطمحريددد  ايثل حبددد , (ه1119)اي ححبمحدددلين  قطليدددب أوىل اياودددو يف شددد ح غل ددد  ا اتودددو, قصدددطفو ايمدددحبلط  .29
 .هد1114ا اتب اإل  ق  , يلى : لوت 

ايطمحريدد  , مددلد ايطحددلن . د: حتقحبددق (ه 911) اين ط ,  دد حبملن  دد  أ ددهلل  دد  أ ددلج ايطددرب ا ريجددم األو دد .21
 ه 1114قاتمح  ا ريل ي , يلى : األوىل , اي  ل 

:  دهللد ايمد ف , ايطمحريد  ايثل حبد : حتقحبدق( ه 911) ا ريجم ايامحل,   حبملن    أ هلل  د  أ دلج ايطدرباين  .24
 .دا   إححبلء ايرتا  ايري يب  , لوت

 .ايفاحب    دا : محهلل ا اريم , ايقله و اي    ي د يمحهللل  م. قريجم ا صط حلت واأليفلظ ايفقوحب , د .21
: اطدب  دل ل, ايطمحريد  األوىل,  دلوت. حلقدهلل ااحبديب, د.  مهلل  واس ا ريه بد , د. قريجم ية  ايفقولء, د .20

 .هد1111دا  ايافلئس, يلى 
قصدطفو ايمحدليب احل ديب, : , قصد (هدد300)قةين احملتلج إىل قري ف  أيفلظ ا اولج,  مدهلل اييد  حبين اخلطحبدب  .22

 .هد1900يلى 
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يمحدهلل ايفتدلح احل دل, . يمحهلل اا ايرتك , د. د: حتقحبق( ه111)ا ةين, يمحهلل اا    أ هلل    اهللاق  ا قهلل    .23
 .هد1111هج  ي طمحلي  واياي , يلى : ايطمحري  األوىل, ايقله و

جممليددد  قددد  : , حتقحبدددق(هدددد101)ا اودددلج يف شددد ح صدددححب  قمددد م  ددد  احلجدددلج, حيددد   ددد  شددد ي ايادددلود  .31
 .هد1111دا  اخلل, يلى : األوىل,  لوتا  تصن, ايطمحري  

قطمحريد  قصدطفو : , ايطمحريد  ايثل حبد , قصد (هدد101)ا وهج يف ايفقه اييلفري , إ  اهحبم    ي   اييلازد  .31
 . هدد1931ايمحليب احل يب, يلى 

: ا ل دددلي  ايفقوحبددد  , إصدددهللا  وزا و األوادددلي واييدددؤون اإل ددد قحب   ليال ددد  , ايطمحريددد  ايثل حبددد  , ايال ددد   .31
 ه 1111ذات ايم  ث , يلى  قطمحري 

 .دا  احلهلل  : , ايقله و(هد011) صب اي ا   ألحلد   اهلهللا  ,  مهلل    يمحهلل اا     ل ف ايز  ري   .39
 .ه11/11/1112, وصل  خ 24/ ظلى ا  و  يف ا م ا  ايري  حب  ايمريلد  , ايصلد   ل   لى ا  ا  ى .31
قاتمحد  دا  : د فدحبض اا, ايطمحريد  األوىل, ايال د  مدهلل فدلز .  ظ    اياملن يف ايفقده اإل د ق  ايريدلى, د .34

 .هد1119ايرتا , يلى 
دا  اياتددب ايري محبدد , يددلى : ,  ددلوت(هددد1111) ل دد  احملتددلج إىل شدد ح ا اوددلج,  مددهلل  دد  أ ددهلل اي ق دد   .31

 .هد1111
يمحدددهلل ايريظدددحبم . د: , حتقحبدددق(هدددد102) ل ددد  ا ط دددب يف د ا ددد  ا دددههب, يمحدددهلل ا  دددل  ددد  يمحدددهلل اا اجلدددل ين  .30

 .هد1112دا  ا اولج, يلى : هلل ب, ايطمحري  األوىل, بهللواي
: , حتقحبدددق(هدددد111)اياول ددد  يف غ  دددب احلدددهلل   واألذددد , ا محدددل ك  ددد   مدددهلل اجلدددز د, ا ريددد وي  دددل   األذدددل  .32

 .أ صل  ايما  احملمهلل  :  ملد  مهلل ايطالح , وطله  أ هلل ايزاود,  لكمتلن
دا  ايةدددددد ج : , ايطمحريدددددد  األوىل,  ددددددلوت(ه921)اين اياددددددلاد  وايز ددددددلدات, يمحددددددهلل اا  دددددد  أيب ز ددددددهلل ايقددددددلو  .33

 .اإل  ق 
قاتمحد  قصدطفو ايمحددليب : , قصد (هدد1141) حبدث األوطدل  شد ح قاتودو األملمحدل ,  مدهلل  د  ي د  اييدلكلين  .111

 .احل يب
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1 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد اهلل فال 

( ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم )،(يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون)

من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام إن اهلل  
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم )،(م رقيباكان عليك

 أما بعد ،(. ومن يطع اهلل ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

حمدثاهتا وكل فإن أصدق احلديث كتاب اهلل وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم وشر األمور  
 .لة وكل ضاللة  ي النارحمدثة بدعة وكل بدعة ضال

إن حوادث املرور أصبحت قلقا للعباد فال يستغىن عن السيارات  ي عصرنا ومع ذلك حتصد األرواح كل 
والشريعة اإلسالمية تتناول حياة اإلنسان كلها ولكل فعل حكم ، يوم حصدا على مستوى بالدنا وبالد العامل 

العدل والسالمة  ي أحكامها مل تغفل هذا اجلانب املهم، بل وإن الشريعة اإلسالمية اليت تضمن  "بالشريعة ،
وإن فقهاءنا املتقدمني . وضعت هلا أصوال وقواعد نستطيع أن نعرف  ي ضوئها أحكام هذه احلوادث اجلديدة

قد حتدثوا عن أحكام هذه احلوادث  ي ضوء القرآن والسنة  ي باب الديات، وذكروا فيه أصوال وفروعا تدل 
والذي يبدو من دراسة املذاهب . عهم  ي تصوير احلوادث وتعمقهم  ي الفرق بني حادثة وأخرىعلى مدى توس

ويشاهد . الفقهية املختلفة أن هذا الباب من األحكام الفقهية من أقل ما وقع فيها االختالف بني الفقهاء
من مشكاة واحدة، الباحث خالل دراسته ملختلف جزئياته  ي كتب املذاهب املختلفة أن مجيعها قد خرجت 

فكان لزاما على أهل العلم أن يبينوا حكم تلك  1."ونسجت على منوال واحد، واخلالف بينها  ي ذلك قليل
األفعال وما حكم القتل الذي يقع هبا و ي أي أنواع القتل يدخل مقارنا بالقانون الوضعي ليبني حماسن الشريعة 

وكالم الفقهاء املبين على مآخذ الشريعة األصلية من القرآن والسنة واإلمجاع " ، وأهنا سبقت كل العصور
. والقياس قد أوضح لنا أصوال عامة ميكن تطبيقها على كل ما وجد، أو سيوجد، من الوسائل اجلديدة للسري

مع االعتناء فمهمة الفقيه املعاصر اليوم هي أن يعرف هذه األصول العامة ويطبقها على احلياة املعاصرة، 
بالفوارق  ي نظام السري اجلديد اليت متيزه عن النظام القدمي، ويشرح جزيئاته على ذلك األساس شرحا واضحا، 

وقد بلغت خطورة احلوادث املرورية مبلغا .2"ليتبني حكم كل جزئية من حوادث السري على حدة من غريها
% 11إمجايل الدخل القومي لدول العامل ومن %3-1عظيما فعلى مستوى االقتصاد قدرت التكلفة ما بني
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مبعدل  امليار لاير سعودي11و ي السعودية .من أسرة املستشفيات  ي العامل تشغل بإصابات بالغة من احلوادث
من احلوادث نتيجة %83سنة،و 71-11والضحايا  ي السن االنتاجية ما بني من الناتج احمللي ، % 7,4

 ي عام ( 571111 3)ب املخالفات رتني خيرجون بإعاقات دائمة  وقدمن املصاب% 4املخالفات املرورية و
هـ ويقدر القتل  ي كل ساعة قتيل  ي اململكة العربية السعودية 1713 ي عام (443174)بمث  1711

مبعدل (7811431)وكانت املخالفات بسبب السرعة الزائدة.ومعدل اجلرحى أربعة أشخاص  ي كل ساعة،
ما بني % 4,5مبعدل ( 3311835)وجتاوز اإلشارة  %3,8 مبعدل(1333181)وعكس السري% 13

ولذا قد قمت جبمع .1ألف حادث181حوايل 1111ووصلت احلوادث  ي .هـ17131و 1715عامي 
تلك الورقات  ي حبث املسئولية اجلنائية على قائد املركبات بسبب السرعة واإلمهال راجيا من اهلل تعاىل أن 

اجملتمع واحلد من احلوادث املرورية اخلطرية وإيصال كل حق لصاحبه وقد جعلته  ي تكون لبنة  ي إصالح 
 .مقدمة وثالثة مباحث وخامتة وتوصيات وفهارس

 المباحث
 :، وفيه ستة مطالب  األسباب الموجبة للمسئولية الجنائية في الحوادث المرورية:المبحث األول-1

 تعريف  المسئولية:المطلب األول. 
  تعريف الجنائية:الثانيالمطلب. 
 تعريف قائد السيارة:المطلب الثالث. 
 تعريف المركبة:المطلب الرابع. 
 تعريف الحوادث:المطلب الخامس. 
 تعريف السرعة الزائدة:المطلب السادس. 

 :، وفيه سبعة مطالب  المسئولية الجنائية على قائد المركبات بسبب تجاوز السرعة: المبحث الثاني-2
 قاعدة الضرر في الشريعة:المطلب األول. 
 المباشرة والتسبب وعالقتهما بالضمان:المطلب الثاني. 
 عالقة قاعدة المباشرة والتسبب بحوادث السيارات:المطلب الثالث. 
 أنواع القتل وعالقته بحوادث السيارات:المطلب الرابع. 

                                                           

 نشر اإلدارة نيبرنامج تعليم سالمة املرور  ي كليات الرتبية اجلزء الثاين اجلوانب املعرفة لنظام املرور إعداد فريق من الباحث  1
م الطبعة 1111-ه1711ياض اململكة العربية السعودية العامة لربامج املنح مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية الر 
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 وأثره بحوادث أنواع القتل واختالف العلماء في إثبات القتل شبه العمد :المطلب الخامس
 .السيارات

 قاعدتا القتل الخطأ في الشريعة اإلسالمية وعالقتها بحوادث السيارات:المطلب السادس. 
 أركان القتل الخطأ وعالقتها بحوادث السيارات:المطلب السابع. 

 ، والتفحيط والمطاردات المسئولية الجنائية على قائد المركبات بسبب اإلهمال:المبحث الثالث -3
 :وفيه مطالبان 

  المسئولية الجنائية على قائد المركبات بسبب تجاوز السرعة وقطع اإلشارة :المطلب األول
 .واإلهمال 

 وفيه لمركبات بسبب التفحيط والمطارداتالمسئولية الجنائية على قائد ا:المطلب الثاني ،
 .فرعان 
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 المبحث األول
 الحوادث المروريةاألسباب الموجبة للمسئولية الجنائية في 

 األول المطلب
 تعريفات مفردات العنوان

 .المسئولية تعريف
وأوفوا بالعهد إن ) قال تعاىل واحملاسبة هي املطالبة واملؤاخذة، (س ،أ ،ل)مصدر صناعي مادته:املسئولية

 إن } :تعاىلوقوله 1"وإمنا عىن بذلك أن العهد كان مطلوبا :" قال الطربي 37 اإلسراء(الئو العهد كان مس
قيل معناه يسأل املرء عن :"قال البغوي[ 31: اإلسراء]{ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال

هلم فيها ما يشاءون خالدين  :"،وقوله 2"مسعه وبصره وفؤاده وقيل يسأل السمع والبصر والفؤاد عما فعله املرء
 . فيه أي حقيقيا يسأل ويتنافس 3"كان على ربك وعدا مسئوال

ففيه أن كل من كان :" قال النووي 4(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته:)و قوله صلى اهلل عليه وسلم
 .5"حتت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه 

حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه :املسئولية هي:"قال  ي املعجم الوسيط:املسئولية اصطالحا
و تطلق أخالقيا على التزام الشخص مبا يصدر عنه قوال أو  ،يقال أنا بريء من مسؤولية هذا العمل  ، تبعته

وإال :"وقال  ي عون املعبود. 6"عمال و تطلق  قانونا على االلتزام بإصالح اخلطأ الواقع على الغري طبقا لقانون
 7"طالبه كل أحد منهم حبقه

َوُتْصِبُح اْلَمْسُئولِيَُّة َواْلُعْهَدُة َعَلى :"    ي شرح اجمللة قالاملسئولية مبعىن الضمان ، :وجاء  ي كتب الفقهاء 
  .8"اْْلِخِذ الثَّاين 

                                                           

 87ص/15تفسري الطربي ج  1
 154ص/11و تفسري القرطيب ج117ص/3تفسري البغوي ج  2
 11اإلسراء آية  3
من حديث  1754ص/3ومسلم ، صحيح مسلم ج 317ص/1أخرجه البخاري  ي صحيحه ، صحيح البخاري ج  4

 .عبد اهلل بن عمر
 113ص/11النووي على صحيح مسلم جشرح   5
 711ص/1املعجم الوسيط ج  6
 117ص/8عون املعبود ج  7
 514ص/1درر احلكام شرح جملة األحكام ج  8
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َي حَتَْت أِلَنَّ َغاِصَب اْلَغاِصِب َقْد تـََعدَّى ِبُصورَِة َقْطِع َيِد اْلَغاِصِب اأْلَوَِّل َوبَقِ :"ومبعىن التبعة واملؤاخذة
 .1"اْلَمْسُئولِيَِّة ِلَضَماِن اْلَبَدلِ 

ألن العقل عندهم إمنا هو آلة يستعان به على الفهم عن اهلل تعاىل ورسوله صلى :"وقال  ي إيضاح الدليل 
اهلل عليه وسلم وهو مناط التكليف من اهلل تعاىل وسبب املسئولية عنده وليس من حق العقل التشريع أو 

يـَتَـَرتَُّب َعَلى :"وقال  ي درر احلكام شرح جملة األحكام .2"ملا صح بالدليل الشرعي املقبول الرفض واإلبطال
 .3"الشَّرِيِك اْلَبائِِع َمْسُئولِيَُّة َتْسِليِم اْلَمِبيِع لِْلُمْشرَتِي

 المطلب الثاني
 الجنائيةتعريف 

ْنُب َواجْلُْرُم ، َوُهَو  ي اأَلْصِل َمْصَدُر َجىَن ، مُثَّ ، واجلناية ْلِجَنايَُة نسبة ل  ، أُرِيَد بِِه اْسُم اْلَمْفُعولِ  ي اللَُّغِة الذَّ
َنايَُة َشْرًعا اجلِْ : اجْلَِنايَُة ُكلُّ ِفْعٍل حَمْظُوٍر يـََتَضمَُّن َضَررًا َعَلى النـَّْفِس َأْو َغرْيَِها ، َوقَاَل احلَْْصَكِفيُّ : قَاَل اجْلُْرَجاينِّ 

ِإال َأنَّ اْلُفَقَهاَء َخصُّوا َلْفَظ اجْلَِنايَِة مبَا َحلَّ بِنَـْفٍس َوأَْطرَاٍف ، َواْلَغْصَب . اْسٌم ِلِفْعٍل حُمَرٍَّم َحلَّ مبَاٍل أَْو نـَْفٍس 
 .  4َوالسَّرَِقَة مبَا َحلَّ مبَالٍ 

 ، َواإِلْتالِف ، َوتُْذَكُر َوتُْذَكُر اجْلَِنايَُة ِعْنَد اْلُفَقَهاِء َويـُرَاُد هِبَا ُكلُّ ِفْعٍل حُمَرٍَّم َحلَّ مبَاٍل ، َكاْلَغْصِب ، َوالسَّرَِقةِ 
َها َكَما َأْطَلَقَها بـَْعُض اْلُفَقَهاِء َعَلى ُكلِّ ِجَنايَُة اْلَبِهيَمِة ، َواجْلِنَ : َويـُرَاُد هِبَا أَْيًضا َما حُتِْدثُُه اْلبَـَهاِئُم ، َوُتَسمَّى  ايَُة َعَليـْ
 . ِفْعٍل ثـََبَتْت ُحْرَمُتُه ِبَسَبِب اإِلْحَراِم أَِو احلََْرِم 

 .ِجَنايَاُت اإِلْحرَاِم ، َواْلُمرَاُد هِبَا ُكلُّ ِفْعٍل لَْيَس لِْلُمْحرِِم أَِو احْلَاجِّ َأْن يـَْفَعَلهُ : فـََقاُلوا 
أن يتحمل اإلنسان نتائج األفعال احملرمة اليت يأتيها خمتاراً وهو مدرك :" ىن املسئولية اجلنائية  ي الشريعةمعو 

ملعانيها ونتائجها، فمن أتى فعاًل حمرمًا وهو ال يريده كاملكره أو املغمي عليه ال يسأل جنائيًا عن فعله، ومن 
 .5"الطفل أو اجملنون ال يسأل أيضاً عن فعلهأتى فعاًل حمرماً وهو يريده ولكنه ال يدرك معناه ك

                                                           

 514ص/1درر احلكام شرح جملة األحكام ج  1
 34ص/1إيضاح الدليل ج  2
 347ص/3درر احلكام شرح جملة األحكام ج  3
،  133/  4، وبدائع الصنائع  334/  5ط دار إحياء الرتاث العريب ، وحاشية ابن عابدين  738/  1فتح القدير   4

 ، 111/  1االختيار لتعليل املختار 
 (341/ 1)التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي   5
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أن : ثانيها. أن يأيت اإلنسان فعاًل حمرماً : أوهلا: أسس املسئولية اجلنائية  ي الشريعة تقوم على ثالثة أسس
فإذا وجدت هذه األسس الثالثة وجدت املسئولية . أن يكون الفاعل مدركا: ثالثها. يكون الفاعل خمتاراً 

 .1دم أحدها انعدمتاجلنائية، وإذا انع

 .2 "هي حتمل اإلنسان نتائج أفعاله اجلنائية اليت تلحق ضررا باألفراد واجملتمع:"وقيل

 المطلب الثالث
 .السيارة قائدتعريف 

قاد الدابة قودا،فهي مقودة ومقوودة، األخرية .من خلف:من أمام،والسوق:والقود.القود نقيض السوق
 .وقواد، وقادة. من قوم قود: قائدورجل .نادرة، وهي متيمية، واقتادها

 3.احلبل الذي تقودها به: واملقود، والقياد.أعطاه إياها يقودها: وأقاده خيال

كل شخص يقود مركبة أو حيوانا من حيوانات اجلر والتحميل والركوب ،مسئول عن ضبط :واصطالحا
 .4سريه

 المطلب الرابع
 تعريف المركبة

آالت للتنقل يستخدمها وهي كل ما يركب من دابة وغريها واْلن تطلق على مجع مركبة :لغة  :املركبات
 .اإلنسان لالنتقال تقوم مقام الدواب قدميا

كل وسيلة نقل أو جر ذات عجالت تسري بقوة آلية أو حيوانية وال تشمل القطارات :اصطالحا
لقطارات والبواخر والطائرات وال يدخل فيه ا.، فتشمل السيارات والدراجات بأنواعها والعربات5احلديدية

وغالب تلك املركبات شهرة هي السيارة وهي مركبة ذات حمرك لالندفاع معدة لنقل .ومركبات الفضاء
 .األشخاص أو البضائع

                                                           

 .املصدر السابق  1
 .77:وانظر املسئولية اجلنائية للسكران ناصر الشثري ص 14:دمبارك املوسى صاملسئولية اجلنائية  ي الفقه اإلسالمي   2
 (535/ 1)احملكم واحمليط األعظم   3
برنامج تعليم سالمة املرور  ي كليات الرتبية اجلزء الثاين اجلوانب املعرفة لنظام املرور إعداد فريق من الباحثن نشر اإلدارة   4

م الطبعة 1111-ه1711ك عبد العزيز للعلوم والتقنية الرياض اململكة العربية السعودية العامة لربامج املنح مدينة املل
 (.11)هـ1/11/1341وتاريخ  74/وهو نص املادة األوىل من نظام املرور الصادر باملرسوم امللكي رقم م.18الثالثة ص

برنامج تعليم سالمة املرور  ي كليات الرتبية اجلزء الثاين اجلوانب املعرفة لنظام املرور إعداد فريق من الباحثن نشر اإلدارة   5
م الطبعة 1111-ه1711العامة لربامج املنح مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية الرياض اململكة العربية السعودية 

 . 14الثالثة ص
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 المطلب الخامس
 حوادث المرورتعريف 

واحدة أو أكثر ( مركبة)احلادث املروري هو حدث اعرتاضي حيدث بدون ختطيط مسبق من قبل سيارة 
وعادة ما ينتج عن . أخرى أو مشاة أو حيوانات أو أجسام على طريق عام أو خاص(مركبات)سيارات  مع

احلادث املروري تلفيات تتفاوت من طفيفة باملمتلكات واملركبات إىل جسيمة تؤدي إىل الوفاة او اإلعاقة 
 . املستدمية

ملؤاخذة اليت تلحق صاحب املركبة عند وقوع هو التبعة وا:معىن املسئولية اجلنائية على قائد املركبة اصطالحا
 .وشروط التبعة وحتققها  ي قائد املركبة أخطاء وتلف وخسائر  ي النفس واملال والطرق

 المطلب السادس
 السرعة الزائدةعريف 

 .السرعة مصدر أسرع وهو اجلري الشديد

 .اليت حددها نظام تسيري املركبات  ي الطرق سواء كانت القصوى أو الدنيا هي املقدار احملددة:اصطالحا

أو أهلية اإلنسان العاقل الواعي ألن يتحمل جزاء العقاب نتيجة اقرتافه جرمية : للعنوان  التعريف اإلمجايل
 .لعامةجناية نتيجة سريه مبركبته  ي الطرق خمالفا الشريعة وأنظمة املرور املرعية لتحقيق املصاحل ا
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 بحث الثانيالم
 قه اإلسالمي ونظرة اإلسالم إليهاالمسئولية الجنائية في الف

 المطلب األول
 قاعدة الضرر في الشريعة

ولقوله صلى اهلل عليه وسلم  1من القواعد العامة  ي الشريعة أنه ال جيوز ضرر اْلخرين وأن الضرر يزال
وسليمان إذ حيكمان  ي احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا  وداوود):ولقوله تعاىل2 "ال ضرر وال ضرار:"

عبد اهلل بن وعن [ .44 - 48: األنبياء] (ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما،  حلكمهم شاهدين
فقضى داود عليه السالم . مسعود رضي اهلل عنه أن احلرث املذكور كان كرما قد أنبت عناقيده، فافسدته الغنم

داود عليه السالم رأى  :"القرطيبقال و  حب الكرم، يعين قضى بتمليكه الغنم تعويضا عما أتلفه لهبالغنم لصا
يدفع الكرم إىل : قيمة الغنم تقارب قيمة الغلة اليت أفسدت، وذهب سليمان عليه السالم إىل رأي آخر، فقال

 .3"يصيب منهاصاحب الغنم، فيقوم عليه حىت يعود كما كان، وتدفع الغنم إىل صاحب الكرم ف

وقد أشارت اْلية الكرمية إىل أنه قد اختلف نظر كل من داود وسليمان عليهما السالم  ي وجه احلكم "
 ي هذه القضية، دون أن يذكر القرآن الكرمي تفصيل حكمهما، وقد صرح باستحسان رأي سليمان عليه 

عليهما السالم هو تضمني الذي أضر  ويستفاد من التفاسري أن املقصود  ي رأي كل من داود وسليمان السالم
ومما يشهد لذلك ما ذكره حرام بن سعد بن حميصة أن ناقة .4"بالكرم مبا يقع به التعادل بني الضرر والعوض

الرباء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم  أن على أهل 
 .5اشي بالليل ضامن على أهلهااحلوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت املو 

من أوقف دابة  ي سبيل من سبل :"وعن نعمان بن بشري قال قال رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم
 .6"املسلمني أو  ي أسواقهم فأوطئت بيد أو رجل فهو ضامن

  

                                                           

 83ص/1و األشباه والنظائر ج 88ص/1و قواعد الفقه ج 18ص/1و اجمللة ج 711ص/1بري جاحلاوي الك  1
 151ص/1و سنن البيهقي الكربى ج 487ص/1و سنن ابن ماجه ج 11ص/1املستدرك على الصحيحني ج  2
 314ص/11تفسري القرطيب ج  3
 .حبث الشيخ حممد تقي العثمان( 151/ 8)جملة جممع الفقه اإلسالمي   4
 144ص/8البيهقي الكربى ج سنن  5
 144ص/3و ضعفه وسنن الدارقطين ج377ص/8سنن البيهقي الكربى ج  6
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 المطلب الثاني
 .باشرة والتسبب وعالقتهما بالضمانالم

 .1 بفعله من غري أن يتخلل بينه وبني التلف فعل فاعل آخر خمتارهو الذي حيصل التلف واألثر : املباشر 

 .2"هو الذي ختلل بني فعله واألثر املرتتب عليه من تلف أو غريه فعل فاعل خمتار :"واملتسبب هو

 :اجتماع المباشر والمتسبب
األصل أن الضمان على مباشر الفعل الذي يستوجب الضمان ،ولكن الفعل قد يكون له مباشر 
ومتسبب فيه كمن حفر بئرا حلاجة وألقى فيه آخر حيوانا فقتله فمن الذي يلزمه الضمان هل يكون على 

كم إىل املباشر إذا اجتمع املباشر واملتسبب يضاف احل:"قال  ي شرح القواعد الفقهية املباشر أم املتسبب؟ ، 
إذا اجتمع املباشر واملتسبب فاملباشر مقدم كالعلة وعلة العلة واحلكم يضاف إىل العلة ال إىل :"قال الرملي، 3"

من ف وهو علة احلكم احلقيقية ، ةاملباشر  يوتعليل الفقهاء ظاهر  ي أن احلكم يقوم على علته وه.4"علة العلة
الذي أصابه باملضرور بفعله، وإن مل يكن املباشر متعديا، مبعين أنه مل باشر اإلضرار بغريه، فهو ضامن للضرر 

يكن فعله حمظورا  ي نفسه، وهذا كالنائم الذي انقلب على آخر فقتله، فإنه قد باشر القتل، مع أن نومه مل 
 .يكن حمظورا  ي نفسه، ولذلك يضمن دية املقتول

 :ويستثىن من ذلك

 أَمَّا إَذا َكاَن  :"أثري املباشر فيضاف احلكم للمتسبب قال  ي شرح اجمللةإذا كان تأثري املتسبب أقوى من ت
ْخَصاِن السََّبُب َما يـَْقِضي ُمَباَشرًَة إىَل التـََّلِف فـََيتَـَرتَُّب احلُْْكُم َعَلى اْلُمَتَسبِِّب ِمثَاُل َذِلَك َلْو مَتَاَسَك شَ 

ُب الضََّماُن َعَلى الشَّْخِص فََأْمَسَك َأَحُدمُهَا بِِلَباِس اْْلَخِر َفَسَقَط ِمْنُه َشْيٌء َكَساَعٍة َمَثاًل َفُكِسَرْت فـََيتَـَرتَّ 
ٌر أِلَنَّ السََّبَب الَِّذي أَْمَسَك بِِلَباِس الرَُّجِل َرْغًما ِمْن َكْونِِه ُمَتَسبًِّبا َوالرَُّجُل الَِّذي َسَقَطْت ِمْنُه السَّاَعُة ُمَباشِ 

نَـُهمَ  ا ِفْعُل فَاِعٍل آَخَر َكَذا َلْو َشقَّ َشْخٌص زِقًّا مَمُْلوًءا ُهَنا َقْد أَْفَضى إىَل التـََّلِف ُمَباَشرًَة ُدوَن َأْن يـَتَـَوسََّط بـَيـْ
ْن ملَْ خَيْرُْج َعْن َكْونِِه َزيـًْتا َأْو َقَطَع َحْباًل ُمَعلًَّقا بِِه ِقْنِديٌل فـََتِلَف الزَّْيُت الَِّذي ِفيِه فـََيتَـَرتَُّب الضََّماُن َعَلْيِه َوإِ 

                                                           

ِمثَاٌل َلْو َحَفَر َرُجٌل بِئـْرًا  ي الطَّرِيِق اْلَعامِّ فَأَْلَقى َأَحٌد َحيَـَواَن َشْخٍص : ومثاله 81ص/1درر احلكام شرح جملة األحكام ج  1
احْلَيَـَواِن َوَلْو ي أَْلَقى احْلَيَـَواَن َواَل َشْيَء َعَلى َحاِفِر اْلِبْئِر أِلَنَّ َحْفَر اْلِبْئِر حِبَدِّ َذاتِِه اَل َيْستَـْوِجُب تـََلَف  ي َذِلَك اْلِبْئِر َضِمَن الَّذِ 

 .حِبَْفِر اْلِبْئِر فـََقطْ  ملَْ يـَْنَضمَّ إلَْيِه ِفْعُل اْلُمَباِشِر َوُهَو إْلَقاُء احْلَيَـَواِن  ِي اْلِبْئِر َلَما تَِلَف احْلَيَـَوانُ 
حد املتسبب هو الذي حصل التلف بفعله وختلل بني فعله والتلف فعل خمتار،  :قال711ص/1غمز عيون البصائر ج2

 774ص/1شرح القواعد الفقهية ج
 774ص/1شرح القواعد الفقهية ج  3
 774ص/1انظر شرح القواعد الفقهية ج  4
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ُهَما التـََّلُف ُمَباَشرًَة  ُمَتَسبًِّبا فـََقْط أِلَنَّ ِفْعلَ  واملثال الواضح  ي اإلكراه  1"الشَّقِّ َوِفْعَل اْلَقْطِع َسَبَباِن َنَشَأ َعنـْ
 .من أكره شخصا على القتل فاملكره املتسبب يقتل ويضمن خبالف املباشر

 كمن خنس دابة شديدا متعديا فجرت وفوقها شخص : ذا كان املتسبب متعديا واملباشر غري متعد
ومن سار على دابة  ي :"صدمت إنسانا فالذي خنسها يضمن وهو متسبب ،وتعدى واملباشر مل يتعد ف

الطريق فضرهبا رجل أو خنسها فنفحت رجال أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على 
وعان الناخس دون الراكب هو املروي عن عمر وابن مسعود رضي اهلل عنهما وألن الراكب واملركب مدف

بدفع الناخس فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده وألن الناخس متعد  ي تسبيبه والراكب  ي فعله 
غري متعد فيرتجح جانبه  ي التغرمي للتعدي حىت لو كان واقفا دابته على الطريق يكون الضمان على 

 2".الراكب والناخس نصفني ألنه متعد  ي اإليقاف أيضا 

إن علم أن ذلك من الريح  ي السفينة، : مسألة السفينة والفرس على ثالثة أوجه: "ل قال  ي مواهب اجللي
و ي الفرس من غري راكبه، فهذا ال ضمان عليهم، أو يعلم أن ذلك من سبب النواتية  ي السفينة، ومن سبب 

الريح، و ي الراكب  ي الفرس، فال إشكال أهنم ضامنون، وإن أشكل األمر محل  ي السفينة على أن ذلك من 
 3".الفرس أنه من سبب راكبه

 :شرط تضمين المباشر
إمنا جيب الضمان على املباشر وحده دون املتسبب إذا كان السبب ال :"قال  ي شرح القواعد الفقهية 

يعمل  ي اإلتالف إذا انفرد عن املباشرة كحفر البئر فإنه بانفراده ال يوجب التلف ما مل يوجد الدفع الذي هو 
املباشرة وإن كان لوال احلفر ال يتلف بالدفع أما إذا كان السبب يعمل  ي اإلتالف إذا انفرد عن املباشرة  
كالسوق مع الركوب فإن املباشر واملتسبب يشرتكان حينئذ  ي ضمان ما تتلفه الدابة ألن السائق وإن كان 

ل  ي اإلتالف إذا انفرد عن الركوب متسببًا والراكب وإن كان مباشرًا فإن السبب ها هنا وهو السوق يعم
 .4"فيضمنان بالسوية

قال  ي النهاية هذا إذا كان السبب سببا ال يعمل  ي اإلتالف مىت انفرد :"وقال  ي غمز عيون البصائر 
عن املباشرة كما  ي احلفر فإن احلفر بانفراده ال يوجب التلف حبال ما مل يوجد الدفع الذي هو املباشرة وإن  

احلفر ال يتلف بالدفع أيضا لكن الدفع هو الوصف األخري فيضاف احلكم إليه كما قالوا  ي السفينة كان لوال 
 .5"اململوءة إذا جاء رجل وطرح فيها منا زائدا كان الضمان عليه

                                                           

 81ص/1درر احلكام شرح جملة األحكام ج  1
 348ص/7و جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر ج 111ص/7اهلداية شرح البداية ج  2
 173/  1: مواهب اجلليل للحطاب  3
 778ص/1شرح القواعد الفقهية ج  4
 711ص/1غمز عيون البصائر ج  5
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 .فاملباشر يضمن تعدى أم مل يتعد يعين فعل حالل أم حراما جتاوز حق غريه أم مل يتجاوز

َنُه َوبـَنْيَ اْلُمَتَسبِِّب ُهَو أَنَُّه ُيْشتَـَرُط ِلَضَماِن اْلُمَتَسبِِّب َأْن َيُكوَن " :باشر أما املتسبب فيفرتق عن امل َواْلَفْرُق بـَيـْ
يًا َواْلُمَباِشُر َيْضَمُن َعَلى َحاَلنْيِ َكَما َأْسَلْفَنا َوالسََّبُب  ي َذِلَك َأنَّ اْلُمَباَشَرَة ِهَي ِعلَّ  َوَسَبٌب لِلتـََّلِف  ٌة ُمْسَتِقلَّةٌ ُمتَـَعدِّ

ِد َومبَا َأنَّ السََّبَب لَْيَس بِاْلِعلَِّة ا ْلُمْسَتِقلَِّة َلزَِم َأْن يـَْقرَتَِن قَائٌِم ِبَذاتِِه َفاَل جَيُوُز إْسَقاُط ُحْكِمَها ِبَداِعي َعَدِم التـََّعمُّ
،  2"املتسبب ال يضمن إال أن يتعدى:"وقال البغدادي.1"اْلَعَمُل ِفيِه ِبِصَفِة ااِلْعِتَداِء لَِيُكوَن ُموِجًبا لِلضََّمانِ 

 .3"أن يكون الفعل حمظورا  ي نفسه:"والتعدي هنا هو 

ًدا   اْلَوارَِدِة  ي اأْلَْشَباِه  :"وقال  ي شرح اجمللة ُر َضاِمٍن إالَّ إَذا َكاَن ُمتَـَعمِّ اْلُمَباِشُر َضاِمٌن َواْلُمَتَسبُِّب َغيـْ
فـََعَلْيِه َلْو ُذِعَر َحيَـَواُن َشْخٍص . أَْن َيُكوَن ُمْعَتِديًا-1.َأْن َيُكوَن ُمتَـَعمًِّدا-1:َضَماِن اْلُمَتَسبِِّب َشْيَئانِ َوُيْشتَـَرُط  ي 

ْحَرَق َشْخٌص أَ  ِمْن آَخَر َوفـَرَّ َفاَل َضَماَن َعَلى الشَّْخِص الَِّذي فـَرَّ ِمْنُه احْلَيَـَواُن َما ملَْ َيُكْن ُمتَـَعمًِّدا َكَذِلَك َلوْ 
يًا بَِأْن َكاَن أَْعَشابًا َجافًَّة  ي أَْرِضِه َفَسَرْت النَّاُر إىَل َشْيٍء أِلََحٍد َما فََأْحَرقـَْتُه َفاَل َضَماَن َعَلْيِه إالَّ إَذا   َكاَن ُمتَـَعدِّ

 4"إْحرَاُق اأْلَْعَشاِب  ي يـَْوٍم َشِديِد الرِّيحِ 

 .لئال يضيع الضمان للمتسببأما إذا فقد املباشر انتقل احلكم 

 :فبناء على قول صاحب اهلداية، ونظرا إىل هذه اجلزيئات، تتحصل صور آتية :"قال الشيخ تقي العثمان

إذا كان املباشر هو السبب الوحيد  ي اإلتالف، فهو ضامن، سواء كان متعديا، أو غري متعد،  -1
 .مبعىن أنه مل يفعل فعال حمظورا  ي نفسه

 .باملعىن املذكور فالضمان على املباشر)املباشر واملسبب، وليس أحد منهما متعديا إذا اجتمع -1

 .إذا اجتمع املباشر واملسبب، واملباشر متعد واملسبب غري متعد، فالضمان على املباشر -3

 .إذا اجتمع املباشر واملسبب، وكل واحد منهما متعد، فالضمان على املباشر أيضا -7

 5."ر واملسبب، واملسبب متعد، واملباشر غري متعد، فالضمان على املسببإذا اجتمع املباش -5

  

                                                           

 81ص/1درر احلكام شرح جملة األحكام ج  1
 .115:جممع الضمانات ص  2
 .141:حبث الشيخ القاضي تقي الدين عثمان صجملة جممع الفقه الدويل   3
 83ص/1درر احلكام شرح جملة األحكام ج  4
 (141/ 8)جملة جممع الفقه اإلسالمي   5
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 المطلب الثالث
 لمباشرة والتسبب بحوادث السياراتعالقة قاعدة ا

سائق السيارة إما يباشر اجلناية بسيارته أو يتسبب ألنه قادها والسيارة ختالف الدابة ألن الدابة تتحرك بال 
وقفها الراكب أما السيارة فهي متحكم فيها من اإلنسان فقد جتتمع املباشرة حمرك وقد تتحرك وال يقدر 

 .والتسبب  ي قائد املركبة وقد يكون التسبب فقط وقد تكون املباشرة فقط

 .فاألصل أن قائد السيارة ضامن لكل ما ينتج عنها من كل أجزائها

الفة القواعد اليت وضعها اخلرباء مبا إما يكون متعديا أو غري متعديا ،والتعدي هنا هو خم:وحال القائد
الطريق وكمية الناس فلو خالف القواعد العامة  ي السري أو قصر  ي صيانة سيارته مبا يكون حال يتوافق مع 

 .عيبا قدميا وحذر اخلرباء من سريه هبا فهو ضامن لتفريطه وتعديه على قول الفقهاء

لذي يظهر يضمن ألن املباشرة ال يشرتط فيها التعدي  أما ما لو مل يكن متعديا وباشر الضرر بنفسه فا
كما سبق تقريره لكن بشرط حتقق املباشرة كلية وال يكون ملتسبب أثرا وعلى ذلك خترج احلاالت اْلتية من 

 :الضمان

فيما لو مشى السائق ملتزما كل القواعد مراعيا قواعد السالمة مبركبته ملتزما بقواعد املرور ودفع شخص  (1)
ميكن تفاديه فال ضمان على املباشر وفقا للقواعد السابقة أن املتسبب  مه ليصدمه مبا الرجال أما

يضمن إن كان أثره قويا وال يضمن املباشر كما مثل الفقهاء  ي املكره واملكره على القتل،وكمن خنس 
تأثري دابة فقتلت رجال فال يضمن الراكب بل الناخس املتسبب ،فتأثري الدافع املتسبب أقوى من 

 .الراكب املباشر
ما حيدث من احلوادث املركبة كمن توقف  ي إشارة مرور أو مكان مأذون له الوقوف فيه وبطريقة  (1)

ى فال يضمن ألنه ال حول وال قوة ر صحيحة فجاءت سيارة فصدمته ودفعته ليصدم رجال أو سيارة أخ
دثه  ي الطريق رجل فوقع على آخر فإن عثر مبا أح :"قال السرخسي.1واملباشرة مل تكن تامة وال اختيار

فماتا فالضمان على الذي أحدثه  ي الطريق ألنه مبنزلة الدافع ملن يعثر مبا أحدثه فكأنه دفعه بيده على 
 .2" غريه فال ضمان على الذي عثر به ألنه مدفوع  ي هذه احلالة واملدفوع كاْللة

                                                           

بتصرف هو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية ،جملة البحوث اإلسالمية   1
هـ ما 14/4/1714 ي ( 11131) فتوى اللجنة الدائمة لفإفتاء، رقم فقد جاء  ي. هـ1711و 1714و 11عدد
يقوم بارتكاهبا بعض الشباب اهلابطني  ي تفكريهم وسلوكهم نتيجة لقصور  ي تربيتهم .. التفحيط ظاهرة سيئة:)نصه

قتل لألنفس، وإتالف  وتوجيههم، وإمهال من قبل أولياء أمورهم، وهذا الفعل حمرم شرعاً، نظراً ملا يرتتب على ارتكابه من
 (.لألموال، وإزعاج لالخرين، وتعطيل حلركة السري

 711ص/1و جممع الضمانات ج1ص/14املبسوط للسرخسي ج  2
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عادة  ي املركبات ولو جديدة فلم  إذا احنرفت السيارة بسبب خلل طارئ جديد ليس قدميا وحيصل (3)
ابَُّة َفَضَربـََها :"قال  ي الفتاوى اهلندية يستطع السيطرة عليها فقتلت شخصا فال يضمن ، وإذا مَجََحْت الدَّ

على أو َكَبَحَها بِاللَِّجاِم َفَضَرَبْت ِبرِْجِلَها أو ِبَذنَِبَها مل َيُكْن عليه َشْيٌء وََكَذا لو َسَقَط منها َفَذَهَبْت 
ْهِل َوْجِهَها فـََقتَـَلْت إْنَسانًا مل َيُكْن عليه َشْيٌء َكَذا  ي احْلَاِوي لو اْكتَـَرى مِحَارًا فََأْوقـََفُه  ي الطَّرِيِق على أَ 

،قال  1"جَمِْلٍس َفَسلََّم عليهم فـََنَخَسُه َصاِحُبُه أو َضَربَُه أو َساَقُه فـَنَـَفَح َضِمَن وهو َكاْْلِمِر بِالسُّوقِ 
َلَسانُُه أو  :"الكاساين ًفا َفَسَقَط على َغرْيِِه فـََقتَـَلُه أو َسَقَط عنه ثـَْوبُُه أو رَِداُؤُه أو طَيـْ َوَلْو كان اَلِبًسا َسيـْ

لناس  اِعَماَمُتُه وهو اَلِبُسُه على إْنَساٍن فـَتَـَعقََّل بِِه فـََتِلَف َفاَل َضَماَن عليه َأْصاًل أِلَنَّ  ي اللَّْبِس َضُرورًَة إذْ 
حَيَْتاُجوَن إىَل لُْبِس هذه َوالتََّحرُُّز عن السُُّقوِط ليس  ي ُوْسِعِهْم َفَكاَنْت اْلَبِليَُّة فيه َعامًَّة فـَتَـَعذََّر 

لو سقطت الدابة ميتة فتلف هبا شيء مل يضمنه وكذا لو سقط هو ميتا :"وقال الشربيين 2"التَّْضِمنيُ 
ركشي وينبغي أن يلحق بسقوطها ميتة سقوطها مبرض أو على شيء وأتلفه ال ضمان عليه قال الز 

اخلامسة لو كان مع الدواب راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب ، عارض ريح شديد وحنوه 
فوقعت  ي زرع فأفسدته فال ضمان على الراعي  ي األظهر للغلبة كما لو ند بعريه أو انفلتت دابته من 

إن غلبت الدابة راكبها  :"البهويت  وقال.3"تفرقت الغنم لنومه فيضمن يده فأفسدت شيئا خبالف ما لو
 .4"بال تفريط فال ضمان 

وقع اخلالف  ي هذه  ؟إذا قفز رجل أما السيارة فجأة وحاول السائق جتنبه فهلك فهل يضمن (7)
 والذي يظهر يل  ي هذه" :وقال الشيخ تقي العثماين،فلم تبت فيها اللجنة الدائمة بشيء .الصورة

أن الرجل الذي قفز أمام السيارة إن قفز بقرب منها حبيث ال ميكن  -واهلل سبحانه أعلم  -الصورة 
، وكان قفزه فجأة ال يتوقع مسبقا لدى  للسيارة  ي سريها املعتاد  ي مثل ذلك املكان أن تتوقف بالفرملة

: ئق السيارة، وال يقالسائق متبصر حمتاط، فإن هالكه أو ضرره  ي مثل هذه الصورة ال ينسب إىل سا
 :إنه باشر اإلتالف، فال يضمن السائق، ويصري القافز مسببا هلالك نفسه، وذلك لوجوه

لو قلنا بضمان السائق  ي هذه الصورة، لزم منه أنه لو عزم رجل على قتل نفسه، فقفز أمام سيارة : أوال
 .أو قطار بقصد إهالك نفسه، فإن السائق يضمنه، وهذا خمالف للبداهة

                                                           

 51ص/1الفتاوى اهلندية ج  1
 141ص/4بدائع الصنائع ج  2
 151ص/5و هناية احملتاج ج 117ص/7و مغين احملتاج ج 571ص/1اإلقناع للشربيين ج  3
 4ص/1جكشاف القناع   4
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. قد قررنا  ي القاعدة الثانية أنه جيب لتضمني املباشر أن تتحقق منه مباشرة اإلتالف بدون شك: ثانيا
وحيث كان تأثري املسبب أقوى من تأثري املباشر، أو انعدم اختيار املباشر بفعل رجل آخر، كما  ي مسألة خنس 

 .الدابة، فإنه ال يعد مباشرا لفإتالف، فال جيب عليه الضمان

إذا كان املباشر ملجأ من قبل اْلخر، كما  ي صورة اإلكراه، فإنه ال يعد مباشرا حقيقيا للقتل : لثاثا
واإلتالف، وإمنا ينسب اإلتالف إىل من أكرهه على ذلك، فصار كما إذا أكره رجل آخر على قتل نفسه، 

ينسب مباشرة القتل إىل املكره  فقتله املكره  ي حالة اإلكراه امللجئ، فال ضمان على القاتل املكره، ألنه ال
بل ال تنسب مباشرة اإلتالف إىل السائق  ي مسألتنا بالطريق األوىل؛ ألن اإلكراه ال يعدم القدرة على ( بالفتح)

التحرز من الفعل الذي وقع اإلكراه عليه، فيمكن للمكره أن يتحرز عن القتل على قيمة نفسه، ولذلك 
سائق  ي صورتنا، فإنه مل يبق له اختيار وال قدرة على صيانة القافز من خبالف ال.يستحق التعزير على قتله

 .صدم السيارة

قدمنا عن صاحب اهلداية أنه لو كان املسبب متعديا واملباشر غري متعد، فاملسبب أوىل بالضمان : رابعا
سئول عن فعل من املباشر، وال شك  ي تعدي القافز  ي مسالتنا، وعدم تعدي السائق، فليكن القافز هو امل

 .نفسه

ال أقل من أنه قد وقع الشك  ي كون السائق مباشرا لفإتالف و ي كونه ضامنا، ومن أكرب : خامسا
الشواهد على ذلك أن اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء السابق ذكرها قد ترددت  ي ضمان السائق، و ي صورة 

ل حفر بئرا  ي الطريق، فسقط فيها إنسان رج:"الشك ال جيب الضمان، قال البغدادي  ي جممع الضمانات
إنه ألقى نفسه فيها، وكذبته الورثة  ي ذلك، كان القول قول احلافر  ي قول أيب يوسف : ومات، فقال احلافر

اْلخر، وهو قول حممد؛ ألن الظاهر أن البصري يرى موضع قدمه، وإن كان الظاهر أن اإلنسان ال يوقع نفسه، 
 .1"لضمان بالشك وإذا وقع الشك، ال جيب ا

ورمبا يستدل :"مث ساق الشيخ رمحه اهلل تعاىل ما قد يعرتض به على التقرير السابق ويضمن السائق فقال
 :على تضمني السائق  ي هذه الصورة مبا يأيت

اتفق الفقهاء على تضمني راكب الدابة ما وطئته خالل سريها، ومل يستثنوا من ذلك صورة قفز الرجل  -أ
 .فهذا يدل على أهنم يقولون بتضمينه  ي هذه الصورة أيضا أمام الدابة،

وهذا الدليل ليس بصحيح؛ ألن الفقهاء مل يذكروا هذه الصورة ال نفيا للتضمني فيها وال إثباتا هلا، وجمرد 
سكوهتم عن ذلك ال يدل على التضمني، ألنه ال ينسب لساكت قول، وخاصة حينما ذكروا أصوال  ي ضمن 

ل على عدم التضمني  ي هذه الصورة، ولعلهم مل يذكروها من جهة أن ذلك كان نادرا  ي جزئيات أخرى تد
                                                           

 718ص/1جممع الضمانات ج 1
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عهدهم؛ ألن ضبط الدابة أيسر من ضبط السيارة، وألن الدابة متحركة بنفسها، فرمبا تتنحى  ي سريها بنفسها 
ت موضوعة  ي األصل برؤية من يعرض هلا  ي الطريق، خبالف السيارة، وألن الطرق املدنية  ي ذلك الزمان كان

للمشاة، فلم تكن الدواب تسرع فيها املشي، خبالف السيارات فإهنا تسري على طرق معبدة وضعت  ي األصل 
 .للمراكب السريعة

إن النائم الذي ينقلب على الرجل اْلخر يضمن ما أصابه من ضرر، وبالرغم من أن : وقد يقال -ب
ء بالضمان إمجاعا، فتبني أن املباشر يضمن، ولو صدر منه الفعل النائم ال تكليف عليه فإنه حكم عليه الفقها

 .بغري اختياره، فينبغي أن يضمن السائق أيضا، ولو صدر منه اإلهالك بدون اختياره

أن املباشر لو كان هو السبب الوحيد  ي هالك شخص، فإنه يضمن اهلالك، ولو : واجلواب عن ذلك
ويستثىن منه ما ال ميكن االحرتاز منه، وما عمت به البلوى، كما قدمنا عن )صدر منه ذلك بدون اختيار 

تار يزامحه  ي ولكن إذا كان هناك شخص آخر خم( البدائع أنه لو سقط السيف عن البسه، فإنه ال يضمن
نسبة اإلهالك إليه، وتأثري فعله أقوى من تأثري املباشر، فإن اهلالك يضاف إىل ذلك الشخص اْلخر، كما 
قدمنا  ي غري واحد من األمثلة، وال سيما  ي مسألة الناخس، و ي مسألة من وقع على غريه بعثرة حصلت له 

 .ربوضع حجر  ي الطريق، فإنه ال يضمن، بل يضمن واضع احلج

ففي مسألة النائم، ليس هناك من يزامحه  ي نسبة اإلهالك إليه، خبالف مسألتنا  ي السيارة، فإن القافز 
 .هنا يزاحم السائق  ي نسبة اإلهالك إليه، وهو أوىل هبذه النسبة لتعديه من السائق امللتزم الذي ال اختيار له

لب فوضع صبيا حتته حىت انقلب النائم ولذلك لو رأى زيد مثال أن عمرا نائم، هو على وشك أن ينق
عليه فأهلكه، فال شك أن الضمان  ي هذه الصورة ليس على النائم، بل على الرجل الذي وضع الصيب حتته، 
مع أن النائم هو املباشر  ي الظاهر، وذلك ألن واضع الصيب يزامحه  ي نسبة اإلهالك إليه، وتأثري فعله أقوى 

 .انتهى كالمه رمحه اهلل تعاىل1"خمتار ومعتد، خبالف النائم، فكذا  ي مسألتنامن تأثري فعل النائم، ألنه 

 :مسئولية الشركات اليت تتسبب  ي حوادث السيارات

 لو قامت إحدى الشركات كشركات الكهرباء واملياه حبفر بئر  ي الطريق أو حجر أو مسادات ضخرية
فتصدم هبا سيارة أو وقعت فيها سيارة فيموت قائدها أو ركاهبا فهذا يدخل ضمن القتل اخلطأ ال سيما لو 

 .قصروا  ي اللوحات اإلرشادية فالشركة تضمن وتكون من القتل اخلطأ

  

                                                           

جممع الفقه اإلسالمي الدويل . من حبث الشيخ 148هـ ص1715جملة جممع الفقه اإلسالمي الدورة الثامنة اجلزء الثاين  1   
 م1443( يونيو)حزيران  11/14هـ، املوافق 1717حمرم  4إىل 1من)املنعقد  ي دورة مؤمتره الثامن 
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 رابعالمطلب ال
 ع القتل وعالقته بحوادث السياراتأنوا 

 :أقسام القتل  ي الشريعة اإلسالمية قسمه الفقهاء لثالثة

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهلل }: القتل العمد ،ودليله قال اهلل تعاىل (1)
دا هلذا املبدأ وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مؤك[.43:النساء]{عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما

من قتل له قتيل فهو :)هلل عليه وسلموقال صلى ا(.العمد قود إال أن يعفو ويل املقتول):القرآين العظيم
وقد اتفق فقهاء املذاهب اإلسالمية على تعريف واحد للعمد ( .خبري النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي

احملض الذي يكون فيه الفاعل عامدا  ي فعله قاصدا النتيجة الضارة، وهو أن يكون القاتل بالغا عاقال 
وللحنفية آراء  ي نوع القتل حبسب السالح . امدا  ي فعله وقصدهقاصدا إىل القتل وإىل املقتول، أي ع

 .الذي يستعمل  ي القتل، فإن كان مبا يقتل به عادة فهو عمد وإال فهو قتل شبه العمد
وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ }:قال اهلل تعاىل  ي كتابه الكرمي:القتل اخلطأ (1)

ية مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير فتحرير رقبة مؤمنة ود
رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد 

 [.41:النساء]{( 41)فصيام شهرين متتابعني توبة من اهلل وكان اهلل عليما حكيما 
وهو أن يقصد : شبه العمد أحد أقسام القتل: "جاء  ي املغين ما نصه. السنة  هوأثبتت:القتل شبه العمد (3)

ضربه مبا ال يقتل غالبا، إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له، فيسرف فيه؛ كالضرب بالسوط 
 والعصا واحلجر الصغري والوكز واليد، وسائر ما ال يقتل غالبا إذا قتل فهو شبه عمد؛ ألنه قصد الضرب

ويسمى عمد اخلطأ، وخطأ العمد الجتماع العمد واخلطأ فيه، فإنه عمد الفعل وأخطأ  ي . دون القتل
وجعله مالك عمدا موجبا . كثر أهل العلمأالقتل فهذا ال قود فيه، والدية على العاقلة  ي قول 

ص، وألنه قتله للقصاص، وألنه ليس  ي كتاب اهلل إال العمد واخلطأ، فمن زاد قسما ثالثا زاد على الن
جتب الدية  ي مال : وقال أبو بكر من أصحابنا. بفعل عمده فكان عمدا كما لو غرزه بإبرة فقتله

وقال به  .1"؛ ألنه موجب فعل عمد فكان  ي مال القاتل كسائر اجلنايات القاتل، وهو قول ابن شربمة
لقتل شبه العمد ذلك لعدم اعتبارهم وتوسع احلنفية  ي حاالت ا. اجلمهور من الشافعية واحلنابلة واحلنفية

والشافعية واحلنابلة مع أهنم قد أخذوا مببدأ .2القتل باملثقل وغري احملدد واحلجر والضرب بالعصا عمدا

                                                           

 111ص/8املغين ج 1
 7114/  11: لصنائع  ي ترتيب الشرائعبدائع ا 2
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وجتب الدية  ي مثل هذا القتل على العاقلة عند . 1القتل شبه العمد إال أهنم قد ضيقوا من حاالته
 .اجلمهور

 خامسالمطلب ال
 ختالف العلماء في إثبات القتل شبه العمد وأثره في حوادث السياراتأنواع القتل وا

 :القتل العمد
أن يقصد من يعلمه :"ذهب اجلمهور وأبو يوسف وحممد بن احلسن أن القتل العمد هو :القتل العمد

أن يقصد القتل حبديد له  :"وخالف أبو حنيفة فعرفه بقوله2"آدميا معصوما فيقتله مبا يغلب على الظن موته به
حد أو طعن كالسيف والسكني والرمح واألشفار واإلبرة وما أشبه ذلك وما يعمل هذه األشياء  ي اجلرح 

 .3"والطعن كالزجاج والنار

 :عالقة القتل العمد بحوادث السيارات
ال يطلع  جعل اجلمهور القتل العمد ما يقوم على أمرين قصد الفعل وقصد النتيجة والقصد عمل قليب 

والسيارات من الصناعات ( مايقتل غالبا)عليه فجعل الفقهاء اْللة هي معيار القصد ولذلك قالوا عن اْللة
وقال ابن  4"أن يضربه مبثقل كبري فوق عمود الفسطاط  :"احلديثة ولكنها من مجلة املثقل قال  ي اإلنصاف

خشب أو ألقى عليه حائطا أو حجرا كبريا أو رض مبثقل كبري يقتل مثله غالبا سواء كان من حديد أو  :"قدامة
،ومن هنا فالسيارات من  5"رأسه حبجر فعليه القود ملا روى أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح هلا حبجر

املثقل لو قتلت تكون قتال مبثقل فلو تعمد إنسان صدم آخر بسرعة عالية فهو عمد مبثقل وقد ذكر الفقهاء 
قال مالك إذا اصطدم فارسان فمات الفرسان والراكبان فدية كل واحد على عاقلة  :"قالالتصادم بني دابتني ،

إذا اصطدم فارسان فماتا فدية كل واحد :"وقال  ي البدائع  6"اْلخر وقيمة فرس كل واحد  ي مال اْلخر 
مما يقتل غالبا  إن تصادما عمدا و ذلك:"وقال  ي املبدع  7"منهما على عاقلة اْلخر  ي قول أصحابنا الثالثة

فهدر وإال شبه عمد و إن كانا راكبني فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة اْلخر  ي تركته نص 
وإن  :"وقال  8"عليه ألن كال منهما تلف بصدمة اْلخر و قيل نصفها و إن كان أحدمها يسري و اْلخر واقفا

                                                           

 111/  1: ، وانظر نيل املآرب بشرح دليل الطالب3/  7: مغين احملتاج  1
 1/5واألم1/117شرح منتهى اإلرادات 1/1145الكا ي البن عبد الرب 4/133بدائع الصنائع  2
 133ص/4بدائع الصنائع ج  3
 731ص/4اإلنصاف للمرداوي ج  4
 11ص/7حنبل ج الكا ي  ي فقه ابن  5
 173ص/1التاج واإلكليل ج  6
 143ص/4بدائع الصنائع ج  7
 331ص/8املبدع ج  8
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إذا اصطدم حران ماشيان فوقعا وماتا  :"وقال النووي 1"تصادما عمدا فدية عمد وإن تصادما خطأ فدية خطأ
فكل واحد مات بفعله وفعل صاحبه فهو شريك  ي القتلني ففعله هدر  ي حق نفسه مضمون  ي حق صاحبه 
فالصحيح أن  ي تركة كل واحد منهما كفارتني بناء على أن الكفارة ال تتجزأ وأن قاتل نفسه عليه كفارة وأما 

كل واحد وجيب نصفها مث إن مل يقصدا االصطدام بأن كانا أعميني أو  ي ظلمة أو   الدية فتسقط نصف دية
مدبرين أو غافلني فهو خطأ حمض فعلى عاقلة كل واحد نصف دية اْلخر وإن تعمدا االصطدام فوجهان 
أحدمها أن احلاصل عمد حمض وجيب  ي مال كل واحد نصف دية اْلخر قاله أبو إسحق واختاره اإلمام 

يل وأصحهما عند األكثرين وهو نصه  ي األم أن احلاصل شبه عمد ألن الغالب أن االصطدام ال يفضي والغزا
إىل املوت فال يتحقق فيه العمد احملض ولذلك ال يتعلق القصاص إذا مات أحدمها دون اْلخر فيجب على 

ة والكفارة كما ــــــــحكم الدير مغلظة الثانية إذا كان املصطدمان راكبني فـــة اْلخــــعاقلة كل واحد نصف دي
 2"ذكرنا 

إذا تصادمت سيارتان وكان ذلك من :"مما سبق يتبني احلكم كما قال د فيصل بن عبد العزيز اليوسف
السائقني عمدا فإن ماتا فال قصاص لفوات احملل وجتب دية كل منهما ودية من هلك معه النفوس وما تلف 

بتاء على عدم اعتبار اعتدائه وفعله  ي نفسه ومن هلك معه واعتبار ذلك من السيارة واملتاع  ي مال صاحبه 
لصاحبه ومن هلك معه ونصف قيمة ما تلف معه  ي ما لصاحبه بناء على اعتبار اعتدائه وفعله  ي حق نفسه 

 3"وحق صاحبه وإن مات أحدمها دون اْلخر اقتص منه ملن مات بالصدمة ألهنا مما يغلب على الظن القتل به

ما وجوب الكفارة على القتل عمدا ففيه اخلالف كما هو مشهور ،فذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة وهم أ
اجلمهور لعدم وجوب الكفارة  ي القتل العمد ،وذهب الشافعية ورواية عن أمحد لوجوب الكفارة  ي القتل 

 .العمد

 4"إصابته مبا ال يقتل غالبا فيقتله خطأ العمد وهو أن يقصد: " فهو ( خطأ العمد)وأما القتل شبه العمد
شبه :"وقال  ي اللباب  5"ويكون شبه عمد تعمد ضربه مبا ليس بسالح وال ما أجري جمرى السالح :"وقال 

 .6" العمد الذي ال قود فيه أن يتعمد   ضربه مبا ليس بسالح وال ما أجري جمرى السالح

                                                           

   174ص/7حاشية الدسوقي ج  1
 331ص/4روضة الطالبني ج  2
ضمن جملة البحوث الفقهية املعاصرة  د فيصل  43 ي حوادث السيارات د فيصل بن عبد العزيز اليوسف ص الكفارات   3

وحبث ؛  34م ،ص1115عدد الثامن والستون ال.بن عبد العزيز اليوسف ، ضمن جملة البحوث الفقهية املعاصرة
 .53للبحوث العلمية واإلفتاء ص حوادث السيارات وبيان ما يرتتب عليها حلق اهلل وحق عبادة، اجلنة الدائمة

 3ص/7الكا ي  ي فقه ابن حنبل ج  4
 158ص/7و اهلداية شرح البداية ج318ص/8البحر الرائق ج  5
 411ص/1اللباب  ي اجلمع بني السنة والكتاب ج  6



19 
 

 :اختالف الفقهاء في شبه العمد
ن سعد ليس شبهة العمد بشيء وامنا هو عمد أو خطأ وقال ابو حنيفة واصحابه فقال مالك والليث ب 

شبه العمد له حكم خبالف العمد واخلطأ وهو ان  ي شبه العمد الدية والغلظة و ي اخلطأ الدية من غري 
فة وأمحد والثانية شبه العمد والثالثة اخلطأ وممن قال هبذا األئمة الثالثة أبو حني:" قال الشنقيطي  ،1تغليظ

والشافعي ونقله  ي املغين عن عمر وعلي رضي اهلل عنهما والشعيب والنخعي وقتادة ومحاد وأهل العراق والثوري 
وغريهم وخالف اجلمهور مالك رمحه اهلل فقال القتل له حالتان فقط األوىل العمد والثانية اخلطأ وما يسميه غريه 

أن اهلل مل جيعل  ي كتابه العزيز واسطة بني العمد واخلطإ بل شبه العمد جعله من العمد واستدل رمحه اهلل ب
 :واحتج اجلمهور على أن هناك واسطة بني اخلطأ احملض والعمد احملض تسمى خطأ شبه عمد بأمرين 

األول أن هذا هو عني الواقع  ي نفس األمر ألن من ضرب بعصا صغرية أو حجر صغري ال حيصل به 
القتل غالبًا وهو قاصد للضرب معتقدًا أن املضروب ال يقتله ذلك الضرب ففعله هذا شبه العمد من جهة 

 . ه إياهقصده أصل الضرب وهو خطأ  ي القتل ألنه ما كان يقصد القتل بل وقع القتل من غري قصد

مث قال أال ...والثاين حديث عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطب يوم الفتح مبكة 
إذا عرفت . 2إن دية اخلطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل منها أربعون  ي بطوهنا أوالدها

تان وعرفت حجج الفريقني فاعلم أن الذي االختالف بني العلماء  ي حاالت القتل هل هي ثالث أو اثن
يقتضي الدليل رجحانه ما ذهب إليه اجلمهور من أهنا ثالث حاالت عمد حمض وخطأ حمض وشبه عمد 
لداللة احلديث الذي ذكرنا على ذلك وألنه ذهب إليه اجلمهور من علماء املسلمني واحلديث إمنا أثبت شيئاً 

دة أمر سكت عنه القرآن بالسنة وذلك ال إشكال فيه على اجلاري سكت عنه القرآن فغاية ما  ي الباب زيا
 .3على أصول األئمة إال أبا حنيفة

 :عالقة شبه العمد بحوادث السيارات
واصطدم الرجلني عمدا وخطأ سواء إال  ي املأمث :"تكلم الفقهاء عن شبه العمد  ي التصادم ،قال الشافعي

وإن اصطدما عمدا وذلك " وقال  ي كشف املخدرات 4"لعاقلةوال قود  ي الصدمة وهي خطأ عمد حتملها ا
يقتل غالبا فعمد يلزم كال دية اْلخر  ي ذمته فيتقاصان وال شيء على العاقلة ألهنا ال حتمل العمد وعلى هذا 

وإن :" وقال البهويت5"إن مات أحدمها وحده فالقصاص أو الدية  ي مال صاحبه وإن مل يقتل غالبا فشبه عمد

                                                           

 115ص/1فتاوى السغدي ج  1
  185ص/7و سنن أيب داود ج 131ص/7سنن النسائي الكربى ج  2
 111ص/3أضواء البيان ج  3
 81ص/1األم ج  4
 411ص/1كشف املخدرات ج  5
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عمدا ويقتل ذلك الصدم غالبا فالقتل عمد يلزم كل واحد منهما دية اْلخر  ي ذمته فيتقاصان وال اصطدما 
شيء على العاقلة ألهنا ال حتمل العمد وعلى هذا إن مات أحدمها وحده فالقصاص أو الدية  ي مال صاحبه 

وقال  1"ة  ي مال كل منهماوإال أي وإن مل يكن الصدم يقتل غالبا فهو شبه عمد فالدية على العاقلة والكفار 
إذا هتور السائق  ي قيادته وخالف األنظمة فحصل له حادث مث تو ي على إثره :"الشيخ عبد الرمحن بن جربين

من التهور اإلسراع الزائد عن القدر املعتاد ومن التهور جتاهل اإلشارة املوجودة  ي :" فهل يعد منتحرا؟ فقال
لتنظيم السري ومن التهور كثرة التحرف واملسابقات  ي الشوراع املزدمحة وما تقاطع الطرق واليت وضعتها الدولة 

يسمى التفحيط جتاوزا ملن أمامه وحنو ذلك مما ال شك فيه خماطرة وإلقاء باأليدي للتهلكة وأكثر ما حيدث من 
احلوادث مما  احلوادث بسبب هذه املهاترات واملسابقات واإلسراع اجلنوين الذي يؤدي إلزهاق األرواح وكثرة

إن هذا التهور إذا حصل منه موت فهو شبه عمد مما تغلظ فيه الدية :" يذهب ضحيتها أنفس معصومة فنقول
ومىت تو ي القائد  ي مثل هذه األحوال فقد أعان ...وينبغي أن تشدد فيه العقوبة على أصحاب هذه األفعال

اإلمام ومع ذلك ينبغي أن يعلن عنه حىت  على قتل نفسه لكن ال يعطى حكم املنتحر الذي ال يصلى عليه
يتجنب غريه تقليده  ي هذه األفعال إذا علم سوء فعله وترك الصالة عليه من علم ذلك من باب الزجر 

 .2"والتحذير عن مثل هذا التهور اجلنوين واهلل أعلم

ر ألعلمهم خيتلفون وقال ابن املنذ 3"القتل اخلطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غريه :" هو :القتل اخلطأ
وأما القتل اخلطأ فهو أن يرمي سهما إىل صيد فأصاب آدميا أو أراد أن :"وقال  ي حتفة الفقهاء.4 ي ذلك

وعظم .5"يطعن قاتل أبيه فتقدمه رجل فوقع فيه وحنو ذلك ،وهو موجب للمال دون القصاص باإلمجاع
الدويل  ي دورته الثامنة  ي بروناي دار السالم حوادث السيارات تدخل ضمن القتل اخلطأ كما قرره جممع الفقه 

احلوادث اليت تنتج عن تسيري املركبات تطبق عليها أحكام اجلنايات املقررة  ي الشريعة  :"ه قال 1717عام 
السالمية، وإن كانت  ي الغالب من قبيل اخلطأ، والسائق مسؤول عما حيدثه بالغري من أضرار سواء  ي البدن 

 :ققت عناصرها من خطأ وضرر وال يعفى من هذه املسؤولية إال  ي احلاالت اْلتيةأو املال إذا حت

إذا كان احلادث نتيجة لقوة قاهرة ال يستطيع دفعها وتعذر عليه االحرتاز منها، وهي كل أمر  -أ
 .عارض خارج عن تدخل اإلنسان

 .إذا كان بسبب فعل املتضرر املؤثر تأثريا قويا  ي إحداث النتيجة -ب
                                                           

 4ص/1كشاف القناع ج  1
واحلوادث املرورية آالم وحسرات علي بن حسن أبو  81الكفارات  ي حوادث السيارات دفيصل بن عبد العزيز اليوسف ص 2

 .لوز
 4ص/3و شرح الزركشي ج114ص/8املغين ج 3
 81 ي حوادث السيارات د فيصل بن عبد العزيز اليوسف ص نقال عن الكفارات 1/118اإلشراف 4
 113ص/3حتفة الفقهاء ج 5
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 .إذا كان احلادث بسبب خطأ الغري أو تعديه فيتحمل ذلك الغري املسؤولية -ج

ما تسببه البهائم من حوادث السري  ي الطرقات يضمن أرباهبا األضرار اليت تنجم عن فعلها إن كانوا  -3
 .مقصرين  ي ضبطها، والفصل  ي ذلك إىل القضاء

كل أحد منهما تبعة ما تلف من اْلخر من نفس   إذا اشرتك السائق واملتضرر  ي إحداث الضرر كان على -7
 .أو مال

مع مراعاة ما سيأيت من تفصيل، فإن األصل أن املباشر ضامن ولو مل يكن متعديا، وأما  -أ   -5
 .املتسبب فال يضمن إال إذا كان متعديا أو مفرطا

إال إذا كان املتسبب إذا اجتمع املباشر مع املتسبب كانت املسؤولية على املباشر دون املتسبب  -ب
 .متعديا واملباشر غري متعد

إذا اجتمع سببان خمتلفان كل واحد منهما مؤثر  ي الضرر، فعلى كل واحد من املتسببني  -ج
املسؤولية حبسب نسبة تأثريه  ي الضرر، وإذا استويا أو مل تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة 

  1"واهلل أعلم.عليهما على السواء

ومن األمثلة حلوادث السيارات ما يكون بتعد من السائق كأن :"دفيصل بن عبد العزيز اليوسف وقال 
حيمل السيارة محال يتسبب  ي حوادث أو يصعد هبا مكان خطرا ،أو ينزل هبا مكانا خطرا أو يقف فجاة  ي 

 .2"...طريق سريع ،أو يتهاون السائق فيما جيب عليه فعله كغلق باب أو هتيئة إطار وغريه

 :القائد إن كان جمنونا أو صغريا

إذا توىل اجملنون أو الصيب قيادة السيارة ودهس هبا شخصا أو أهلك ماال أو قلب سيارة أخرى فالضمان 
 .على ويل اجملنون والصيب 

 :تويل القيدة السكران

املضطر واملكره من سكر بطريق مباح كاحلاصل بالدواء أو البنج أو اخلطأ واجلهل أو -1:السكران نوعان
أما إن أكره على السكر فحمه )فلو قتل أو أتلف ماال فحكمه حكم اجملنون واملغمى عليه قال ابن اللحام

وحينذ جتب الدية على .4"وإن كان أي السكر من مباح فال فهو كاملغمى عليه"، وقال ابن جنيم 3حكم اجملنون
 .العاقلة إن قتل والتلف يكون  ي ماله
                                                           

 (.1411/ 8)جملة جممع الفقه اإلسالمي   1
 87الكفارات  ي حوادث السيارات د فيصل بن عبد العزيز اليوسف ص  2
 .11القواعد والفوائد األصولية ص  3
 311األشباه والنظائر ص  4
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ه مبحرم كشرب مخر عمدا عاملا يتحرميها فهو كالصاحي يتحمل مسئولية فعله قال أن يكون سكر  -1
 :وقال ابن جنيم  1"السكران  ي سائر أحواله كالصاحي على املذهب إال  ي نقض الوضوء:"الزركشي 

، فالسكران 2"السكران كالصاحي إال  ي اإلقرار باحلدود اخلالصة والردة واإلشهاد على شهادة نفسه"
مبا أتلف فيضمن  ي ماله وأما املؤاخذة البدنية فقول اجلمهور أنه يقتل إن قتل ويعاقب على كل  مؤاخذ

جرمية ويراعى جانب اجملين عليه واإلمث ال يربر اإلمث فالسكر ال يربر القتل  وقد أذهب عقل نفسه خمتارا 
عليه إال أن يسكر ولن  فيتحمل ما يرتتب عليه وترك حماسبته ذريعة لكل من أراد أن يرتكب جرمية ما

 .3يعاقب وهذا خمالف لفإصالح  ي األرض ومقاصد الشريعة تأباه

 ولكن السكران لو قتل دهسا بسيارته مسرعا خمالفا لألنظمة هل يكون عمدا أم شبه عمد أم خطئا؟

إن تعمد القتل فهو عمد وإن مل يتعمد القتل فهو شبه عمد ،لكن يصعب حتديد العمد إال إن كان 
 م عداوة سابقة فيعترب لوثا واهلل أعلمبينه

 سادسالمطلب ال
 وعالقتها بحوادث السيارات القتل الخطأ في الشريعة اإلسالمية قاعدتا

 :لقد وضع الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل  ي القتل اخلطأ قاعدتني عامتني تضبطان القتل اخلطأ

مباح فتولد عنه ما ليس مباحًا فهو مسئول عنه إذا أتى اجلاين فعاًل مباحًا أو يعتقد أنه : القاعدة األوىل
جنائياً، سواء مباشره أو تسبب فيه، إذا ثبت أنه كان ميكنه التحرز منه، فإذا كان ال ميكنه التحرز منه إطالقاً 

 .5"فعل ما له فعله:"، وهو ما عرب عنه الفقهاء  4فال مسئولية

اجلاين أو تسبب فيه دون ضرورة ملجئة، فهو تعد من غري إذا كان الفعل غري مباح فأتاه : القاعدة الثانية
 .6ضرورة، وما نتج عنه يسأل اجلاين عنه جنائياً، سواء كان مما ميكن التحرز عنه أو مما ال ميكن التحرز عنه

فقائد السيارة أتى بفعل مباح له مع حتريه السالمة  ي اْللة و ي نفسه و ي الطريق مع األخذ بتعليمات 
 . ي الطرق مث وقع  ي القتل يكون من باب القتل اخلطأ وجتري عليه أحكامهاملختصني 

                                                           

 .115ص/1املنثور ج  1
 144األشباه والنظائر ص  2
لكفارات  ي حوادث السيارات د فيصل بن عبد العزيز اليوسف ،ضمن جملة البحوث الفقهية املعاصرة العدد الثامن ا 3

 113هـ ص 1711والستون السنة السابعة عشرة رجب شعبان 
 (.731ص )التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي   4
 (.311/ 11)البناية شرح اهلداية   5
 771ص/4اإلنصاف للمرداوي ج  6
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 المطلب السابع
 وعالقتها بحوادث السيارات أركان القتل الخطأ

 :للجناية على النفس خطأ ثالثة أركان

 .فعل يؤدى لوفاة اجملىن عليه: أوهلا

 .أن يقع الفعل خطأ من اجلاىن: ثانيها

 .ونتيجة الفعل رابطة السببية أن يكون بني اخلطأ: ثالثها

 فعل يؤدى لوفاة المجنى عليه: الركن األولف
سواء كان اجلاىن أراد الفعل وقصده، كما لو : يشرتط أن يقع بسبب اجلاىن أو منه فعل على اجملىن عليه

قلب وهو أراد أن يرمى صيًدا فأصاب إنسانًا، أو وقع الفعل نتيجة إمهاله وعدم احتياطه دون أن يقصده كأن ان
 .نائم على طفل جبواره فقتله

كاجلرح مثاًل بل يصح أن يكون أى فعل مما يؤدى : وال يشرتط ىف الفعل أن يكون من نوع معني
للموت؛ كاالصطدام بشخص أو بشىء وتزليق الطريق وحفر بئر فيها وإسقاط ماء ساخن أو نار على اجملىن 

 .عليه أو إسقاطه ىف مار أو سقوط حائط عليه

كمن ألقى ماء ىف الطريق أو قشر موزًا أو : يصح أن يكون الفعل مباشرًا يصح أن يكون بالتسبب وكما
بطيًخا فتزلق فيه آخر فسقط وأصيب فمات من إصابته ومن حفر بئرًا أو حفرة ومل يتخذ حوهلا مانًعا فسقط 

 .فيه إنسان فمات من سقطته

شرفته ليتخلص منه دون قصد إصابة أحد فيصيب كمن يلقى حجًرا من : وجيوز أن يكون الفعل إجيابًيا
أحًدا، وجيوز أن يكون الفعل ترًكا كرتك الكلب العاقر ىف الطريق فيعقر إنسانًا وحيدث إصابات متيته، وكعدم 

 .إصالح احلائط املائل أو املختل حىت يسقط على إنسان فيميته

ن أثار رائحة كريهة أدت إىل إسقاط فم: ويصح أن تكون وسيلة املوت مادية كما يصح أن تكون معنوية
حامل وموهتا، ومن صاح على حيوان صيحة مزعجة فمات منها إنسان رعًبا أو أزعجه فسقط من مرتفع 

 .1يعترب قاتالً خطأ ىف كل هذه احلاالت وأمثاهلا -ومات من سقطته 

أو بعده طالت املدة  ويستوى أن تكون الوفاة على أثر وقوع احلادث: ويشرتط أن يؤدى الفعل إىل الوفاة
 .أو قصرت فإن مل ميت اجملىن عليه كان الفعل جناية خطأ على ما دون النفس

                                                           

 751التشريع اجلنائي  ي اإلسالم ص  1
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وهذا ينطبق  ي حوادث السيارات فالقتل يقع باحلادث واإلصابة وقد يكون القتل مباشرة من اجلاين ألنه 
 . قائد السيارةقائد للدابة وال خيار للدابة هنا فاإلرادة  ي تعمد االصطدام موجودة  ي اجلاين

 :الخطأ: الركن الثانى
فإذا انعدم اخلطأ فال عقاب، ويعترب اخلطأ موجوًدا كلما : اخلطأ هو الركن املميز جلرائم اخلطأ على العموم

أراد الفعل أو الرتك  ينترتب على فعل أو ترك نتائج مل يردها اجلاىن بطريق مباشر أو غري مباشر، سواء كان اجلا
 .أم مل يرده ولكنه وقع ىف احلالني نتيجة لعدم حترزه أو ملخالفته أوامر السلطات العامة ونصوص الشريعة

املعتدل  ي سريه فيكون مرتكبا إمثا ملخالفة  وهذا فيمن ميشي عاكسا السري بالسيارة وبسرعة عالية ليفجأ
 .النظام فلو ترتب على فعله ضرر يتحمل الضرر كامال ملخالفة قواعد السري اليت حتقق املصلحة

وخمالفة األوامر والنصوص يدخل حتتها نصوص الشريعة نفسها ونصوص القوانني واللوائح واألوامر الىت 
وجمرد املخالفة يعترب خطأ ىف  مبصاحل الشعوب وتنظيم حركات سريهم التنظيمية اليت تعىن تصدرها السلطات 

ذاته وترتب عليه مسئولية املخالف سواء فيما ميكن التحرز فيه أو ما ال ميكنه أن يتحرز فيه، ولكن يشرتط 
 .للمسئولية أن يكون هناك ضرر كما قدمناه

ستوى أن يكون خطأ اجلاىن جسيًما أو تافًها، في: وال يشرتط أن يكون اخلطأ بالًغا حًدا معيًنا من اجلسامة
فهو مسئول جنائًيا جملرد حصول اخلطأ وعليه أن يتحمل نتيجة خطئه، وهى نتيجة ال ختتلف باختالف جسامة 
اخلطأ أو تفاهته ألن عقوبة القتل اخلطأ ىف الشريعة ذات حد واحد وال جيوز إنقاصها وال إيقافها وال العفو 

وينبىن على هذا أن اجملىن عليه ال يستطيع أن يطالب بتعويض ما أصابه من ضرر . امةعنها من السلطات الع
 .إذا برأت احملكمة املختصة اجلاىن ألنه مل حيدث منه خطأ

 :أن يكون بين الخطأ والموت رابطة السببية: الركن الثالث
يكون اخلطأ هو العلة حبيث : يشرتط ليكون اجلاىن مسئواًل أن تكون اجلناية قد وقعت نتيجة خلطئه

 .للموت، وحبيث يكون بني اخلطأ واملوت عالقة السبب باملسبب فإذا انعدمت السببية فال مسئولية على اجلاىن

كسوء العالج واعتالل صحة اجملىن عليه : ويسأل اجلاىن عن املوت ولو ساعد على إحداثه عوامل أخرى
اشرتك ىف اخلطأ أكثر من شخص بغض النظر عن  أو صغر سنه أو ضعف تكوينه كذلك يسأل عن املوت ولو

عدد اإلصابات الىت تسبب فيها كل، وفحش هذه اإلصابة املنسوبة للجاىن مهلكة بذاهتا أو سامهت ىف 
وتعترب رابطة السببية متوفرة سواء كان املوت نتيجة مباشرة للخطأ، كمن يعبث ببندقيته فتنطلق . إحداث الوفاة

يه فتقتله أو كان املوت ليس نتيجة مباشرة للخطأ، كمن حفر بئرًا عدوانًا فجاء منه خطأ فتصيب اجملىن عل
 .السيل ودحرج جبوارها حجرًا فعثر اجملىن عليه باحلجر فسقط ىف البئر فمات من سقطته
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ما دام العرف يعتربه مسئواًل عن هذه : واجلاىن مسئول عن خطئه ولو توالت األسباب وبعدت النتائج
 .تكلمنا طويالً عن رابطة السببية مبناسبة القتل العمد، وما قيل هناك ميكن أن يقال هناالنتائج، وقد 

ولكنه خيفف من : واشرتاك شخص أو أشخاص ىف اخلطأ ال يعفى اجلاىن من مسئولية القتل العمد
خطأ العقوبة، إذ تقسم عليهم الدية حبسب عددهم ال حبسب عدد إصاباهتم فإذا اشرتك ثالثة ىف قتل رابع 

فعليهم ديته أثالثًا بغض النظر عن جسامة فعل كل منهم وعدد إصابته ما دام فعله قد ساهم ىف إحداث 
 .الوفاة

ختفف العقوبة بقدر نصيب اجملىن عليه؛ ألنه اشرتك ىف الفعل، : وإذا اشرتك اجملىن عليه مع اجلاىن ىف اخلطأ
قعت عليهم فمات أحدهم فعلى كل من الثالثة فأعان على نفسه، فمثاًل إذا اشرتك أربعة ىف حفر بئر فو 

الباقني ربع دية فقط، وإذا كان عشرة يرمون باملنجنيق فرجع عليهم خبطئهم فأصاب أحدهم فمات فعلى 
الباقني كل منهم تسع دية ويسقط عشر الدية مقابل اشرتاك اجملىن عليه ىف اخلطأ الذى أعلن به على نفسه وقد 

أن عشرة مدوا خنلة فسقطت على أحدهم فمات : هذا ىف قضية موضوعهاقضى على بن أىب طالب مبثل 
 .1فقضى على الباقني كل بعشر الدية وأسقط عشرها ألن القتيل أعان على نفسه

فريى بعضهم عقاب كل متصادم عقوبة كاملة عن فعله، ويرى  ولكن الفقهاء خيتلفون ىف حالة املصادمة
 .البعض اْلخر أن املوت حدث من فعلني فنصف العقوبة

سواء كان املوت نتيجة مباشرة لفعل اجلاىن أو كان نتيجة مباشرة لفعل غريه : وتعترب رابطة السببية قائمة
يعبث ببندقيته فتنطلق منه خطأ فتصيب اجملىن من إنسان أو حيوان ما دام اجلاىن هو املتسبب ىف الفعل، فمن 

عليه فهو مسئول عن القتل إذا مات، ومن يكلف أجريًا حبفر بئر ىف طريق فسقط فيها أحد فمات من سقطته 
فالقاتل هو املالك ما دام األجري ال يعلم أهنا ىف ملك اْلخر، ومن قاد دابة فعقرت شخًصا فمات من العقر 

 .2فالقاتل هو القائد

 :على الركاب والساقين اإلصابة بحوادث السياراتسام أق
كالزوجة واألوالد واألصدقاء ...كل شخص يوجد باملركبة أو عليها خبالف القائد أو املعاون:الراكب

 3والزمالء

                                                           

 السابق  1
 السابق  2
ئون شكتاب املرور املستوى األول اململكة العربية السعودية وزارة الداخلية املديرية العامة لكلية امللك فهد األمنية ال  3

 31هـ ص 1711-1711ة ،أعداد فريق من الباحثني الفصل الدراسي األول التعليمية الدراسات العسكري
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أن تكون اإلصابة  ي أحد الركاب الذين ركبوا باختيار منهم بإذن قائد السيارة ، فهؤالء قد  :أحدها  
أنفسهم وأمواهلم اليت معهم ، فهو تصّرف هلم بقيادته تصّرف األمني ، وحينئذ ال خيلو احلادث من أمنوه على 

  :أربع حاالت

  : الحالة األولى

أن حيمل السيارة محاًل يكون سبباً للحادث : أن يكون بتعد من القائد ، والتعدي فعل ما ال يسوغ مثل 
يصعد هبا ما  ي صعوده خطر أو ينزل هبا ما  ي نزوله خطر أو  أو يسرع هبا سرعة تكون سببًا له أو حياول أن

 . يضرب على الفرامل بقوة لغري ضرورة فيحصل احلادث بذلك التعدي

  الحالة الثانية
مثل أن يتهاون  ي غلق الباب أو  ي تعبئة : أن يكون بتفريط من القائد ، والتفريط ترك ما جيب 

 . شده فيحصل احلادث هبذا التهاونالعجالت أو  ي شد مسرتخ حيتاج إىل 

 عتق رقبة لكل نفس آدمي حمرتم مات به ،: ففي هاتني احلالني يرتتب وجوب الكفارة على القائد وهي 
فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ال يفطر فيهما إال بعذر شرعي من سفر أو مرض أو حنومها ، ويرتتب أيضاً 

  . ضمان ما تلف من األموال على القائد وضمان دية النفوس على عاقلته
  :الحالة الثالثة 

الضرر باصطدامه به ، مثل أن يقابله ما خيشى : أن يكون بتصرف من القائد يريد به السالمة من اخلطر 
أو خيرج عليه من اليمني أو الشمال على وجه ال يتمكن فيه من الوقوف فينحرف ليتفادى اخلطر فيحصل 

 . احلادث ، أو يصل إىل حفرة عميقة مل يشعر هبا فيحرف السيارة عنها فيحصل احلادث

   :الحالة الرابعة
ارة وينكسر الذراع ، أو يهوي به جسر مل مثل أن ينفجر إطار عجلة السي: أن يكون بغري سبب منه 

 . يتبني عيبه

ففي هاتني احلالني ال يرتتب عليه شيء من وجوب كفارة أو ضمان ، ألنه  ي األوىل أمني قائم مبا جيب 
عليه من حماولة تال ي اخلطر فهو حمسن وما على احملسنني من سبيل ، و ي الثانية أمني مل حيصل منه تعد وال 

  ء عليه ألنه مل يكن منه تسبب  ي هذا احلادثتفريط فال شي
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  :والقسم الثاني من اإلصابة بحوادث السيارات أن تكون في غير الركاب وهذا القسم له حاالن 

  : الحالة األولى

مثل أن تقابله سيارة  ي خط سريه ال ميكنه : أن يكون بسبب من املصاب ال حيلة لقائد السيارة فيه
  .اخلالص منها أو يفاجئه شخص برمي نفسه أمامه ال ميكنه تال ي اخلطر 

ففي هذه احلال ال ضمان على قائد السيارة ، ألن املصاب هو الذي تسبب  ي قتل نفسه أو إصابته ، 
 . لسيارة املقابلة الضمان لتعديه بسريه  ي خط ليس له حق السري فيهوعلى قائد ا

  :الحالة الثانية 

مثل أن يدعس شخصًا يسري أمامه  ي الطريق أو يصدم شجرة أو بابًا أو : أن يكون بسبب من املصيب
 . يرجع إىل الوراء فيصيب شخصاً أو غريه

األموال وعليه كفارة القتل والدية على عاقلته ، وإن  يضمن ما أتلفه أو أفسده من : ففي هذه احلال .
 . كان ذلك خطأ غري مقصود

 :ضوابُط في دية القتل والكفارة في حوادث السيارات
 :إذا تعدَّى السائق، فعليه الكفارة، والدية على عاقلته -1

ومن جتاَوَز السرعة احملدَّدة أو اإلشارة احلمراء،  َمن نام أثناء القيادة،: والتعدِّي أن يفعل أمرًا ممنوًعا، مثل
   .  1ومن ال حُيسن القيادة، ومن وَقَف  ي مكان غري خمصص للوقوف، وضعيف البصر

 :إذا فرَّط السائق، فعليه الكفارة، والدية على عاقلته  -2
أن يرتك ما جيب عليه فعُله، كَمن سار بسيارٍة إطاراهُتا باليٌة، أو وجود خلل  ي فرامل السيارة أو والتفريط 

 .    2املقود
 :المشتركون في الخطأ، على كل واحد منهم الكفارة، والدية على عاقلتهم بقدر الخطأ -3

كحادث بني سائقني، أحدمها   فتجب الكفارة على كلِّ واحد عن كل نفس، قلَّْت نسبة اخلطأ أو كثُرت،
 .3مسرِع، واْلخر يسري معاكًسا طريق السري

                                                           

فتاوى حممد بن إبراهيم آل "، و(19/26) "املهذب مع تكملة اجملموع"، و(11/354" )املغين"، و(1/775)املدونة 1
 .17: ، وجملة العدل، العدد الثالث، ص(11/137" )الشيخ

: ، وجملة العدل، العدد الثالث، ص(11/334" )فتاوى ابن باز"، و(11/234) "فتاوى حممد بن إبراهيم آل الشيخ" 2
17. 

 (.11/317" )فتاوى ابن باز"، و185: ص" قواعد ابن رجب"، و(118، 1/114)، للقرا ي "الفروق 3
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 إذا كان سبب الحادث عماًل أراد به السائُق السالمَة، فال دية على عاقلته لمن قُتل معه، وال كفارة-4
 :عليه

كمن خرجْت عليه سيارٌة، أو كان  ي وسط الطريق حفرٌة، فاحنرف عنها، فحصل احلادث، فال ضمان 
، فهو أمني ال ضمان عليه إال بالتعدي أو التفريط، فإذا جتنَّب ما يضر، فوقع الضرر، فال يـَُعدُّ 1ى السائقعل

يًا وال مفرِّطًا  .متعدِّ

إذا كان المقتول متعديًا، فال كفارة على غيره، وال دية له في مال غيره، وفي ماله ضمان المتلف، -5
 :والدية على عاقلته
عليمات، أتى سائٌق من ورائه فَصَدمه ومات الصادُم، أو صدم سيارة واقفة  ي موقف مثل سائق متَّبع للت

مصرَّح بالوقوف به، فمات، أو مات بسبب سقوط سيارته  ي حفرة عليها عالماٌت حتذيرية، أو رمى شخٌص 
نفسه إن كان ، فالضماُن يكون على السائق املباشر، وعلى من رمى  2نفَسه أمام سيارة أثناء مرورها فدهسْته

 .هناك ضمان بالتسبُّب؛ ألنَّه معتدٍ 

إذا استند إتالف أموال اْلدميني ونفوسهم إىل مباشرٍة وسبٍب، تعلَّق الضماُن باملباشرة : قال ابن رجب
دون السبب، إال إذا كانت املباشرة مبنيًَّة على السبب وناشئًة عنه، سواء كانت ملجئة إليه أو غري ملجئة، مث 

باشرة واحلالة هذه ال عدوان فيها بالكلية، استقلَّ السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان إن كانت امل
 3. شاركِت السبب  ي الضمان

َمن تسبَّب إىل إتالف مال شخص أو تغرميه، أنه يضمن ما غرمه كما يضمن ما أتلفه؛ : وقال ابن القيم
 .4املباشر  ي أصل الضمان إذ غايُته أنَّه إتالف بسبب، وإتالف املتسبب كإتالف

 :إذا لم يتعدَّ السائُق ولم يفرِّْط، فال كفارة عليه فيَمْن قُِتل معه، وال دية لورثتهم على عاقلته-6
فهو غري خمطئ وال متسبِّب، ولو كان متسبًبا فال يضمن املتسبُب إال إذا تعدَّى أو فرَّط، كانفجار إطار 

 . 5أو حدوث خلل أفقد السائَق السيطرَة على السيارة السيارة السليم،

                                                           

 السابق  1
، 1/114)للقرا ي " الفروق" (1/34" )اإلنصاف"، و(311، 11/311" )املغين"، و(1/774" )املدونة" 2

" اهلداية شرح بداية املبتدي"، و(7/143.141" )أسىن املطالب"، و(14، 14/18" )تكملة اجملموع"، و(118
 .15: ، وجملة العدل، العدد الثالث، ص(11/371" )فتاوى ابن باز"، و(7/574)

 .185: ، ص"قواعد ابن رجب  3
 .(1/71" )إعالم املوقعني  4
" لقاءات الباب املفتوح"، و(11/334" )وفتاوى ابن باز ،(11/234) فتاوى حممد بن إبراهيم آل الشيخ"و  5

، وفتاوى اللجنة الدائمة (11/314)، وفتاوى ابن باز (11/133" )فتاوى حممد بن إبراهيم آل الشيخ.)111/14)
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إذا كان احلادث ليس للسائق فيه تسبٌُّب بوجٍه من الوجوه، فال ضمان : قال الشيخ عبدالعزيز بن باز
كل حادث ليس بتفريط من السائق، وال بتعدٍّ منه، فإنَّه ال شيء عليه : ، وقال الشيخ حممد بن عثيمني1عليه
 .2فيه
  :األصل أنَّ المباشر للقتل عليه الكفارة، والدية على عاقلته-7

كمن دهس شخًصا  ي الطريق، أو حرك سيارته فقتل إنسانًا حتتها، فاملباشر ضامن، وإن مل يتعمَّد ومل 
 .املكلف يتعدَّ؛ فلذا أوجب اهلل الديَة والكفارة  ي قْتل اخلطأ، وتقدم أنَّ الكفارة والدية جَتبان على املكلَّف وغري

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                

، 375، 11/134" )فتاوى ابن باز"، و(11/133)وفتاوى حممد بن إبراهيم آل الشيخ  (344، 11/311)
 . 11/344جنة الدائمة، وفتاوى الل314، 311

 5/513" )أحباث هيئة كبار العلماء"  1
 .(14/ 111)لقاءات الباب املفتوح   2
 



31 
 

 لثالمبحث الثا
 المسئولية الجنائية على قائد المركبات بسبب اإلهمال والتفحيط 

 تجاوز السرعة وقطع اإلشارةو  والمطاردات
 

 المطلب األول
 وز السرعة وقطع اإلشارة واإلهمالالمسئولية الجنائية على قائد المركبات بسبب تجا

فغالبية احلوادث نتيجة السرعة املتهورة ، 1هي أم احلوادث كما قال اخلرباء  ي علم املرور :السرعة الزائدة
من جانب السائق ليكسب دقائق معدودة ،وال توجد سرعة مثالية لتجنب احلادثة ولكن األمر يرجع لظروف 

نفس  ي التهلكة وقد قال الطريق وحالة السيارة ،والسرعة خمالفة صرحية للوائح وأنظمة املرور وهي من إلقاء ال
وتكون طاعة ويل األمر  ي ذلك واجبة فيما يكون فيه حفظ حلياة الناس " وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة"تعاىل

ولذلك لو خالف السائق "إمنا الطاعة  ي املعروف"وتنظيم سريهم وهو من املعروف لقوله صلى اهلل عليه وسلم 
ومل يكن مضطرا وال ناسيا وال جاهال بل كان مستهرتا فقتل شخصا له اإلسراع فيه ليس  وأسرع  ي مكان

نتيجة لسرعته الزائدة فيكون شبه عمد جيب حماسبته ويتحمل الدية ،أما لو كان مضطرا أو ناسيا أو خمطئا 
 .فقتل شخصا فيكون من قبيل القتل اخلطأ

 :اإلهمالالحوادث الناجمة عن 
يُعترب الفعل موِجبًا للمسئولية إذا جنم عن اإلمهال ":لتسعون بعد املائةاملادة اخلامسة وا ر ي نظام املرو  جاء

 .2"أو قلة االحرتاز أو عدم ُمراعاة األنظمة

حيمل املسئولية اجلنائية على قائد املركبة كما نصت املادة فمن أمهل  ي القيادة أو  ي اْللة أو  ي  فاإلمهال
 .ر مث قتل يتحمل املسئولية ويكون قتله شبه عمداستعمال عالمات الطريق واستهرت بقواعد املرو 

 :قطع اإلشارة عمداالحوادث الناجمة عن 
العزيز  مفيت اململكة الشيخ عبداملعاصرون حرمة قطع اإلشارة كما نص على ذلك كل من  العلماءذكر 

آل الشيخ قطع إشارة املرور عمداً، معتربًا أن من جتاوزها وتسبب  ي قتل أحد، فإنه يكون قاتاًل شبه متعمد 
املتخطي واملستخف بإشارة املرور آمث، واملتجاوز هلا عاٍص ويتحمل وزراً، "وقال عن حكم جتاوز إشارة املرور 

جتاوز ما حد له وتعدى احلدود، وعمل أعمااًل سيئة وإذا حصلت جناية هبذا السبب، فهو شبه متعمد، ألنه 
                                                           

أمن كلية امللك فهد األمنية اململكة العربية السعودية وزارة الداخلية املديرية العامة لكلية ( 54)املرور املستوى األول دورة   1
 11هـ ص1711صل األول امللك فهد األمنية ،الشئون التعليمية ، الف

 .نظام املرور اإلدارة العامة للمرور اململكة العربية السعودية  2
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أكد على أن كل نظام و "والواجب حتميل من يفعل ذلك مجيع األخطاء واألضرار، ليعرف الناس احلدود  
وضعه ويل األمر هدفه منفعة األمة وتيسري أمرها، وإقامة العدل وردع الظلم، وحتقيق املصاحل اليت جاءت هبا 

وجود خلط عند البعض ممن يدعون أن هذا النظام ليس منصوصًا عليه  ي الكتاب والسنة  الشريعة، مشرياً إىل
 .1بل جيب تربية األبناء على احرتام األنظمة اليت وضعها ويل األمر

بالنسبة ":فأجاب بقوله  ؟ عن حكم قطع اإلشارةسئل فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل وكذلك 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا : ) لقطع اإلشارة ، فأرى أنه ال جيوز قطع اإلشارة ألن اهلل تعاىل قال 

 . ]54:النساء ( ]الرسول وأويل األمر منكم 

ووالة األمر إذا وضعوا عالمات تقول لفإنسان قف،وعالمات تقول لفإنسان سر ، فهذه اإلشارات مبنزلة 
سر ، وويل األمر واجب الطاعة ، وال فرق بني أن  : قف أو يقول: يعين كأن ويل األمر يقول لك القول ، 

تكون اخلطوط األخرى خالية أو فيها من حيتاج إىل أن يفتح لـه اخلط ، ألنين أنا سألت املدير العام للمرور هنا 
نها لفإيقاف واحلجز ، وإذا كان كذلك إن هذه اإلشارات ليست للتنظيم ولك: باململكة العربية السعودية وقال 

احلكم يدور مع علة وجوده أو عدمه ، ألن هذا أمر : فهذا ال ينطبق عليه ما أشار إليه السائل  ي قوله 
باإليقاف وليس املعىن قف إن كانت األخرى مشغولة ، بل املعىن قف هنائياً ، وعلى هذا فال جيوز لفإنسان أن 

نسان أن اخلطوط األخرى غري مشغولة ، فإذا بإنسان أتى مسرعًا ليتدارك اإلشارة مث إنه قد يرى اإل. يتجاوز 
اليت ترخص لـه بالسري ، فيحصل احلادث كما وقع هذا بالفعل ، لذلك نرى أن الواجب الوقوف ، واملسألة 

 2"ه. أ . واحلمد هلل ال تعدو ثالث دقائق مث ينفتح اخلط

سألة السرعة، فالسرعة ال ميكن أن حنددها حبد معني ألن ذلك أما م: الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل و 
خيتلف، هناك فرق بني خط عام سريع وخط خاص، وال ميكن ضبطها، مث إن السيارة نفسها ختتلف، فبعض 
السيارات إذا زادت فيها على مائة وعشرين تكون خماطراً، وبعض السيارات تكون أوسع من هذا، فلكل مقام 

أما . كانت السرعة حمددة من قبل اجلهات املتخصصة، فيجب التقيد بذلك حسب اإلمكانأما إن  . له مقال
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل : )فأرى أنه ال جيوز قطع اإلشارة، ألن اهلل تعاىل قال: بالنسبة لقطع اإلشارة

قف، وعالمات تقول ووالة األمر إذا وضعوا عالمات تقول لفإنسان ( وأطيعوا الرسول وأوىل األمر منكم
: قف أو يقول: قف أو يقول لك: لفإنسان سر، فهذه اإلشارات مبنزلة القول، يعين كأن ويل األمر يقول لك

سر، وويل األمر واجب الطاعة، وال فرق بني أن يكون اخلطوط األخرى خالية أو فيها من حيتاج إىل أن يفتح 
إن هذه اإلشارات ليست : باململكة العربية السعودية، وقال له اخلط، ألنين أنا سألت املدير العام للمرور هنا

احلكم : للتنظيم ولكنها لفإيقاف واحلجز، وإذا كان كذلك فهذا ال ينطبق عليه ما أشار إليه السائل  ي قوله
                                                           

 . ي جامع اإلمام تركي بن عبداهلل  ي الرياض"احرتام األنظمة ودورها  ي حتقيق املصاحل ودرء املفاسد»اضرةحم 1 
 :علي أبو لوز ص: كتاب احلوادث املرورية آالم وحسرات   2
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يدور مع علة وجوده أو عدمه، ألن هذا أمر باإليقاف وليس املعىن قف إن كانت األخرى مشغولة، بل املعىن 
ئياً، وعلى هذا فال جيوز لفإنسان أن يتجاوز، مث إنه قد يرى اإلنسان أن اخلطوط األخرى غري مشغولة، قف هنا

فإذا بإنسان أتى مسرعًا ليتدارك اإلشارة اليت ترخص له بالسري، فيحصل احلادث كما وقع هذا بالفعل، لذلك 
 .واهلل أعلم. نفتح اخلط نرى أن الواجب الوقوف واملسألة واحلمد هلل ال تعدو ثالث دقائق مث ي

 :نماذج من القضاء في مثل تلك الحوادث
تسبب  ي وقوع حادث « خممور»، بالقصاص تعزيرًا على شاب 1قضت احملكمة العامة  ي جدة أمس

مروري أودى حبياة شاب آخر  ي شارع فلسطني وسط احملافظة قبل ثالثة أعوام، إثر قيادته بسرعة متهورة  ي 
احلكم القضائي الذي أصدرته احملكمة الثالث من نوعه  ي ملف القضية، بعد أن رفضت وجاء ."سكر"حالة 

حمكمة االستئناف أن تتم إحالة امللف مرة ثالثة إىل جلنة قضائية مكونة من ثالثة قضاة كما جرى  ي احلكمني 
ء جبلد املدعى عليه السابقني، إذ تضمن احلكم األول صرف النظر عن مطالبة والد املتوىف بالقصاص، واالكتفا

لتحال القضية إىل « القصاص»لكن والد املتوىف اعرتض على احلكم، وجدد مطالبته بـ .سوطًا ودفع الدية 81
حمكمة االستئناف اليت نقضت احلكم، وأمرت بتشكيل جلنة مكونة من ثالثة قضاة إلعادة النظر  ي 

قبل اللجنة القضائية، وأصدرت حكمًا بـ  وبعد إعادة ملف القضية إىل حمكمة جدة مت نظرها من.القضية
الشاب، ومت رفعه إىل حمكمة االستئناف اليت بدورها نقضت احلكم للمرة الثانية، وأعادته مرة أخرى إىل « قتل»

يكون احلكم "ودونت حمكمة االستئناف على ملف القضية احملال إىل احملكمة العامة عبارة مفادها بأن .احملكمة
ه املداوالت واجللسات القضائية  ي احملكمة، بعد قرار حمكمة االستئناف  ي منطقة مكة وجاءت هذ " تعزيرا

املكرمة، القاضي بإعادة األحكام الصادرة من حمكمة جدة العامة، حيث سجلت اجللسات املاضية طلب 
مة خالل ، بعد أن فشلت حماوالت جلنة اإلصالح  ي احملك"الشاب املخمور"صحيفة السوابق اخلاصة باملتهم 

اجللسات املاضية لرأب الصدع بني اجلاين وأسرة اجملين عليه، إذ رفض والد ضحية احلادثة قبول مضاعفة الدية، 
 .مطالباً بالقصاص

إن ذوي اجلاين اعتربوا ابنه سلعًة رخيصة ومل يكلفوا ": وقال والد ضحية احلادثة، حممد خالد باحداد
ما اقرتفته يد ابنهم حبق فلذة كبدنا، ومل يقدموا حىت واجب العزاء  ي أنفسهم السؤال عنا، وال االعتذار لنا ع
تواجد ابين  ي موقع احلادثة لشراء كتب تعينه على دراسته "وأضاف ."ابننا الشاب الذي ذهب ضحية األهواء

واســــــتـغرب أن طلــــــق اجلـــاين بعد ما اقتـــرفه من ." ي جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، ولتفقده أمه وإخوته
إىل أن باحداد " احلياة"يشار حبسب .دون رادع يردعه، أو تقدير ملشاعر أهل القتيل وذويه املكلومني على فراقه

 اعرتض  ي بداية القضية على إطالق سراح اجلاين بعد احتجازه ملدة أسبوع بعد احلادثة، موضحًا أنه من غري
                                                           

-http://www.slaati.com/inf/news-action-show :حسب موقع 2012-01-05كتبت املقالة بتاريخ   1
id-37288.htm 
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املعقول أن يقدم شاب على شرب املسكر  ي وضح النهار ويركب سيارته مع جمــموعة من رفقته مث جيوب 
وتعود تفاصيل  .الشوارع العامة بسرعة وهتور واستهــتار بأرواح األبـرياء ويقتل شابًا  ي عــمر الزهور ال ذنب له

ارته بسرعة جنونية وسط شارع فلسطني، وهو  ي القضية إىل ما قبل ثالثة أعوام، عند ما كان اجلاين يقود سي
وهي متوقفة على « اجملين عليه»حال سكر، متجاوزاً اإلشارات املرورية احلمراء، حىت اصطدمت سيارته بسيارة 

ألف  41الشارع العام، ما أدى إىل وفاة الشاب على الفور وحتطم سيارته، اليت قدر رجال املرور تلفياهتا مببلغ 
 .نؤيد أمثال تلك األحكام والذي جيب أن حيكم القاضي األول مبثل هذا احلكموإننا ل.لاير

 المطلب الثاني
 .المسئولية الجنائية على قائد المركبات بسبب التفحيط  و المطاردات

 الفرع األول
 التفحيط

 :1هحكمتعريف التفحيط وبيان 
وهو من أخطر ثالث خمالفات مرورية منها السرعة 3.هو العبث بالسيارة بسري غري سويّ : 2التفحيط

 . 4الزائدة وقطع اإلشارة 

حمرم، وجيب أن يعزر من يفعله؛ ملا يرتتب على فعله من قتل األنفس، وإتالف  :1وحكم التفحيط
األموال، وإزعاج الناس، وتعطيل حركة السري،وكذلك مشجعه ومن يشاهده جيب تعزيرهم وتأديبهم وهو من 

                                                           

الرتبيع، والتخميس، والتثمني، والتجديع، والتفجري، "كرت د فاطمة اجلار اهلل مصطلحات أخرى للتفحيط منها ذ  1
ه املصطلحات تشري إىل شكل السيارة أو أثرها الذي هذ". والسلسلة، وعالمة االستفهام، والسفيت، والعقدة، وغريها

اليت تعين  ( daunt)تأخذه أثناء أو عقب ممارسة التفحيط، ويذكر كذلك بأن للتفحيط مصطلحات إجنليزية من مثل 
اليت تعين ( spin)كلمة مشاهبة للتخميس؛ أي جعل السيارة تدور على شكل كعكة الدونات، ويشبهه مصطلح 

كناية عن درجة االحتكاك الشديد إلطارات السيارة ( burnout)ومنه ما يسمى باالحرتاق الكلي الدوران السريع، 
سليمان بن علي الدويرعات، كلية العلوم االجتماعية . الدوافع إىل ظاهرة التفحيط واقرتاح احللول، د: وعزته إىل .بالطريق

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -
عامة للمرور عن بدء تطبيق العقوبة املرورية بالسجن مدة ال تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية ال تقل عن أعلنت اإلدارة ال  2

مخسة آالف لاير عقوبة على كل مفحط يتسبب  ي إصابة، وخمالفة من يتسبب  ي وفاة بالسجن مدة ال تقل ( 5111)
قضية للجهات الشرعية ألخذ احلق اخلاص من عشرة آالف لاير ومن مث إحالة ال( 11111)عن سنة وغرامة ال تقل عن 

 .إرش للمصابني أو دية للمتوفني والنظر  ي مصادرة املركبة
 (11/ 5)موسوعة الفقه اإلسالمي   3
 13بتاريخ "احلوادث املرورية النامجة عن قيادة صغار السن ونقل املعلمات والطالبات"اللقاء العلمـي العاشر بعنــوان   4

: احلوادث املرورية النامجة عن قيادة صغار السن واخلصائص الشخصية واالجتماعية ملرتكبيها: حبث. هـ د1717شعبان 
 .دراسة ميدانية،دحممد بن عبداحملسن التوجيري
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والتفحيط إفساد  ي األرض بعد  "وال تفسدوا  ي األرض بعد إصالحها:"الفساد  ي األرض واهلل تعاىل يقول 
فهو فساد باألرواح واألموال من السيارات والطرق وخدمات الطريق وسائل السالمة اليت كلفت   .إصالحها

والتفحيط إهدار . 14: النساء"م رحيماوال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بك:"الدول أمواال كثرية ، وقال تعاىل 
ملكونات بنية اجملتمع وهي الطاقة البشرية وقد حذرت الشريعة من إلقاء النفس  ي التهلكة وال تلقوا بأيديكم 

مات وهو يفحط أو يشجع وقاطع اإلشارة فمن  تقوم املسئولية اجلنائية على املفحط كاملةف.إىل التهلكة 
حيط خماطرة وتعرض للهالك وللضرر وارتكاب للخطأ، فال جتوز هذه الظاهرة شك أن هذا التففال التفحيط 

وحيرم هذا الفعل، ومن مات هبذا السبب فهو متسبب  ي قتل نفسه أو  ي ضرر غريه، ويأمث من يشجعه أو 
 . 2ميدحه لذلك

إن اهلل كره لكم ثالثا :"، كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد حذرت الشريعة من إهدار املال 
والذين يؤذون املؤمنني  ":كما أن فيه إيذاء للمسلمني واهلل تعاىل يقول  3"قيل وقال وإضاعة املال وكثرة السؤال 

وهلذا أفىت علماء املسلمني  ي هذا ، )58:األحزاب("واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتانًا وإمثًا مبيناً 
يقوم .. التفحيط ظاهرة سيئة":ما نصه 4قد جاء  ي فتوى اللجنة الدائمة لفإفتاءالعصر حبرمة التفحيط، ف

بارتكاهبا بعض الشباب اهلابطني  ي تفكريهم وسلوكهم نتيجة لقصور  ي تربيتهم وتوجيههم، وإمهال من قبل 
لألموال وإزعاج  لألنفس وإتالفأولياء أمورهم، وهذا بالفعل حمرم شرعاً، نظراً ملا يرتتب على ارتكابه من قتل 

 .خرين وتعطيل حلركة السريلآل

وحتطيم أبداهنم وترويعهم  ي .. أضرار التفحيط وأمهها التعدي على اْلخرين بإتالف أرواحهموقد ذكروا 
الطرقات إىل جانب اخلسائر املادية وما تعانيه األسر بسبب اإلعاقة اليت تلحق باملصابني، األمر الذي يوجب 

حذيفة بن أسيد ما روى : ومما يؤكد حرمة التفحيط ".واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.. التناهي عن التفحيط
 . 5"من آذى املسلمني  ي طرقهم وجبت عليه لعنتهم:" رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

                                                                                                                                                                                

وذكرت دفاطمة اجلار اهلل أن التفحيط أنواع من أخطرها التصادم وجها لوجه وهو ما أشار إليه الفقهاء بالتصادم   1
اْلخر من حركة املوت، فهو األخطر حيث ينطلق املتحدي من جهته بأقصى سرعة، مث يقابل وأما النوع :" قالت

واجلبان هو من ينحرف عن اْلخر أواًل، فإن كان االثنان على نفس . املتحدي اْلخر وجهًا لوجه وبأقصى سرعة أيضاً 
طر أنواع احلوادث اليت يندر أن الدرجة من الشجاعة فهنا حتدث الكارثة، حيث من املعروف  ي حوادث املرور أن أخ

 ".ينجو منها أحد من ركاب كال املركبتني هو االصطدام وجهاً لوجه
 .عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين (6054) رقم الفتوى  2
 1371ص/3و صحيح مسلم ج 534ص/1صحيح البخاري ج  3
( التفحيط)حكم : عنوان الفتوى  11857: وانظر فتاوى رقم الفتوى  هـ14/4/1714 ي ( 11131)رقم الفتوى  4

 .عبداهلل الفقيه.هـ مركز الفتوى بإشراف د 1711رجب  11: بالسيارات تاريخ الفتوى 
ينظر فيض . وإسناده حسن: ، وقال الشوكاين واملناوي144ص/3، املعجم الكبري ج(3151)أخرجه الطرباين، ح  5

 .15ص/1جلرار ج،السيل ا18ص/1القدير ج
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آذاين، ومن من آذى مسلما فقد :" حديث أنس رضي اهلل عنه الذي قال فيه النيب صلى اهلل عليه وسلمو 
 .1"آذاين فقد آذى اهلل

من أشار إىل أخيه حبديدة :" قال أبو القاسم صلى اهلل عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي اهلل عنه يقولو 
 . 2"فإن املالئكة تلعنه حىت يدعه وإن كان أخاه ألبيه وأمه

طريق قيادة السيارة  أن فيه تعريض األنفس واألموال للتلف، وذلك عن: األول:فالتفحيط مجع بني شيئني 
بطريقة غري متزنة، وهو ما يؤدي إىل انقالهبا  ي بعض األحيان، واألدلة على حرمة قتل األنفس وتضييع 

 .األموال أكثر من أن حتصر

متعينًا من باب سد الذرائع، وقطع تعريضًا لألنفس واألموال كان املنع منه التفحيط فإذا ثبت أن  ي 
  .األسباب املوصلة إىل احلرام

:  ي الطرقات العامة، وقد قال صلى اهلل عليه وسلمالتفحيط أن فيه ترويعاً لآلمنني، سيما إذا كان : الثاين
 .3" ال حيل ملسلم أن يروع مسلماً "

كما أن من أنواع التفحيط تعمد التصادم بالسيارتني بأقصى سرعة واملنحرف جبان فهذا قتل عمد لو 
 .قتل صاحبه وجنا هو مع قلة جناته فيكون من العمد ويقتص منه

ومن أنواع التفحيط التحدي بقطع اإلشارت املتتالية على سرعة واحدة ثابتة  ي وقت معني ليكسب 
 .هلكة احملققة ولنفسه وقطع لفإشارة فهذا قاتل شبه عمدمخسة آالف معرضا غريه لل

التفحيط إن  كما أن مشاهدة املفحطني وتشجيعهم من قبل املارة أو من يتابعون هؤالء فحرام مثله ألن 
كان فيه تعريض النفس للهالك واملال للضياع والتلف، فال شك أنه حرام، وعليه، فال جيوز للمسلم مشاركة أو 

ل ذلك على وجه التشجيع أو اإلقرار، فقد حرم اهلل عز وجل مشاهدة أهل املعاصي مشاهدة من يفع
ْعُتْم آيَاِت  ":وجمالستهم على معاصيهم والقعود معهم عليها، فقال تعاىل َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم  ي اْلِكَتاِب أَْن ِإَذا مسَِ

 [171: النساء]ا َمَعُهْم َحىتَّ خَيُوُضوا  ي َحِديٍث َغرْيِِه ِإنَُّكْم ِإذًا ِمثْـُلُهم اللَِّه يُْكَفُر هِبَا َوُيْستَـْهزَُأ هِبَا َفال تـَْقُعُدو 
ُهْم َحىتَّ خَيُوُضوا  ي َحِديٍث َغرْيِِه َوِإمَّا يـُْنسِ  ":وقال تعاىل يَـنََّك َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن خَيُوُضوَن  ي آيَاتَِنا فََأْعِرْض َعنـْ

                                                           

: 387ص/1، وقال  ي التيسري بشرح اجلامع الصغري ج11ـ11ص/7، املعجم األوسط ج(3114)أخرجه الطرباين،ح  1
 .وإسناده حسن

 .1111ص/7، صحيح مسلم ج(1111)أخرجه مسلم  ي باب النهي عن اإلشارة بالسالح إىل مسلم، ح  2
و مسند أمحد بن  174ص/11سنن البيهقي الكربى جو  711ص/7و سنن الرتمذي ج 311ص/7سنن أيب داود ج  3

 .رواه الطرباين  ي الكبري واالوسط ورجال الكبري ثقات 157ص/1و قال  ي جممع الزوائد ج 311ص/5حنبل ج
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فكل من خالف أمر اهلل تعاىل وانتهك ما [. 18:األنعام] "ُعْد بـَْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ الشَّْيطَاُن َفال تـَقْ 
 . 1حرم، ال جتوز جمالسته على معصيته، وال جيوز تشجيعه عليها، بل وال إقراره عليها

جييب سواء كان ممن يقتدى وإن علم املدعو أن فيها هلوا ال :)قال  ي جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر 
 .3(والنظر إىل احلرام حرام:)قال  ي بلغة السالك .2(به أو ال

، واعلم أنه حيرم ... وحيرم التحريش بني الكالب والديوك ملا فيه من إيالم احليوان بال فائدة :)قال الرملي
 . 4(التفرج على هذه األشياء احملرمة؛ ألن فيه إعانة هلم على احلرام

 . 5(وكل ما حرم حرم التفرج عليه؛ ألنه إعانة على معصية:)مي  ي حاشيتهقال جبري 

قال  ي .6(وإن حضر وشاهد املنكر أزاله وجلس، فإن مل يقدر انصرف بال خالف:)قال  ي اإلنصاف
وإن حضر فشاهد املنكر أزاله وجلس؛ ألن  ي ذلك مجعا بني مصلحيت اإلنكار ومقصود اإلجابة :)املبدع

 .7(مل يقدر انصرف؛ ألن اجللوس مع مشاهدة التحرمي حرامالشرعية، فإن 

 :نوع القتل الذي يقع بالتفحيط
 :قد ذكر الفقهاء القتل الذي يكون عن لعب وهزل 

 :على أقوال ثالثة

إن كان ذلك الفعل الناتج عن اللعب يقتل غالبا فالقتل عمد، وإن كان الفعل ال يقتل : القول األول
وإن اصطدما عمدا، ويقتل ذلك الصدم :)قال  ي كشاف القناع. 8يه ذهب احلنابلةغالبا فهو شبه عمد، وإل

غالبا فالقتل عمد يلزم كل واحد منهما دية اْلخر  ي ذمته فيتقاصان، وال شيء على العاقلة؛ ألهنا ال حتمل 
الصدم أي وإن مل يكن : العمد، وعلى هذا إن مات أحدمها وحده فالقصاص أو الدية  ي مال صاحبه، وإال

يقتل غالبا، فهو شبه عمد فالدية على العاقلة والكفارة  ي مال كل منهما، ولو جتاذبا حبال وحنوه؛ كثوب 

                                                           

شعبان  17: تاريخ الفتوى التفحيط حكم مشاهدة : عنوان الفتوى  34114: حكم مشاهدة التفحيط  رقم الفتوى   1
 .عبداهلل الفقيه.هـ بإشراف د1717

 .114ص/7جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر ج  2
 .315ص/1بلغة السالك ج  3
 .377ص/7حاشية الرملي ج  4
 .345ص/7حاشية البجريمي ج  5
 .335ص/8اإلنصاف للمرداوي ج  6
 13د فاطمة اجلار اهلل صوانظر لالستزادة حبث .187ص/4املبدع ج  7
 .4ص/1نظر كشاف القناع جي 8
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فانقطع احلبل أو حنوه فسقطا فماتا فكمتصادمني سواء انكبا أو استلقيا، أو انكب أحدمها واستلقى اْلخر 
 .1(تلقي على عاقلة املنكب خمففةلكن نصف دية املنكب على عاقلة املستلقي مغلظة ونصف دية املس

، 3، والشافعية2إذا جتاذب الالعبان حبال أو اصطدما فالقتل خطأ، وإليه ذهب احلنفية: القول الثاين
 .على خالف بينهم  ي كيفية فرض الدية ألجل اختالفهم  ي تقدير نسبة اخلطأ

فسه، أو اصطدم ماشيان أي ضرب أحدمها اْلخر بن: وإن اصطدم فارسان خطأ:)قال  ي جممع األهنر
أي كل واحد دية اْلخر عندنا؛ ألن هالكه إما مضاف إىل فعل نفسه، أو فعل : فماتا ضمن عاقلة كل

صاحبه، أو فعلهما معا ال سبيل إىل األول؛ ألن فعله مباح ال يصلح  ي حق نفسه أن يضاف إليه اهلالك 
ركب من صاحل وغري صاحل ليس بصاحل فثبت فضال عن أن يصلح  ي حق الضمان، وال إىل الثالث؛ ألن ما ي

الثاين، فإنه وإن كان فعال مباحا وهو املشي  ي الطريق إال أنه  ي حق غريه يصلح أن يضاف إليه اهلالك 
فيصلح أيضا  ي حق الضمان، وعند زفر والشافعي جيب على عاقلة كل منهما نصف دية اْلخر؛ ألن كل 

لو كانا عامدين  ي االصطدام :  أحدمها معترب واْلخر هدر، قيلواحد عطب بفعله وفعل صاحبه فكان نصفني
هذا لو وقع كل واحد منهما على قفاه لتحقق فعل : يضمن كل واحد نصف الدية لآلخر اتفاقا، وقيل

االصطدام ولو وقع على وجهه فال شيء على واحد منهما، وإن وقع أحدمها على قفاه واْلخر على وجهه 
 .جيب عند الشافعي نصف الدية سواء وقع على قفاه أو ظهره أو وجهه: ه هدر، قيلفدم الذي وقع على وجه

وإن جتاذبا حبال فانقطع احلبل فماتا فإن وقعا أي كل واحد منهما على ظهرمها فهما هدر؛ ألن كل 
واحد مات بقوة نفسه، وإن وقعا على وجههما فعلى عاقلة كل واحد منهما دية اْلخر؛ ألن كل واحد منهما 

أي وقع أحدمها على القفا واْلخر على الوجه فدية من وقع على وجهه على : مات بقوة صاحبه، وإن اختلفا
 . عاقلة من وقع على ظهره فالذي على القفا ال دية له

أي إن جتاذبا احلبل فقطعه إنسان آخر فوقع كل منهما على القفا فماتا فديتهما : وإن قطع آخر احلبل
 . 4(القاطع؛ ألنه مضاف إىل فعله فكان سبباً  أي عاقلة: على عاقلته

 ي املختار صدمه ضربه جبسده، وبابه  قوله لو اصطدم حران إخل:)قال  ي حاشية اجلمل على املنهج
ضرب وصادمه وتصادما واصطدما، و ي املصباح صدمه صدما من باب ضرب دفعه، وتصادم الفارسان 
واصطدما أي أصاب كل واحد اْلخر بثقله وجدته ا هـ، ولو جتاذبا حبال هلما أو لغريمها فانقطع وسقطا، وماتا 

                                                           

 .نظر املصدر السابقي 1
 جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر، 345ص/1، ملتقى األحبر ج141ص/11ينظر املبسوط للسرخسي ج  2

 .345ص/7ج
 .88ص/5ينظر اجلمل شرح املنهج ج  3
 .345ص/7جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر ج  4



38 
 

الباقي، فإن قطعه غريمها فماتا فديتهما على عاقلته، أو مات  فعلى عاقله كل منهما نصف دية اْلخر وهدر
أحدمها بإرخاء اْلخر احلبل فنصف ديته على عاقلته، وإن كان احلبل ألحدمها واْلخر ظامل هدر الظامل وعلى 

 .1(عاقلته نصف دية املالك

فالقود، وعند جهل احلال إن تصادم الالعبان أو جتاذبا مطلقًا قصدًا فماتا أو أحدمها : القول الثالث
 .2حيمل على القصد ال على اخلطأ، وإليه ذهب املالكية

أي املكلفان أوغريمها أو جتاذبا حبال أو غريه؛ كأن جذب كل منهما :وإن تصادما:)قال  ي الشرح الكبري
منهما يد صاحبه فسقطا، مطلقا سواء كانا راكبني أو ماشيني أو خمتلفني ولو بسفينتني على الراجح قصدا 

جواب للمسألتني، وهو على حذف : فماتا معا فال قصاص لفوات حمله، أو مات أحدمها فقط، فالقود
مضاف أي فأحكامه ثابتة بينهما وحكمه  ي موهتما نفيه و ي موت أحدمها ثبوته، ومن أحكامه أنه إذا كان 

رقيقا فال يقتص للرقيق من  أحدمها بالغا واْلخر صبيا فال قصاص على الصيب، أو كان أحدمها حرا واْلخر
احلر، وحيكم حبكم القود أيضا فيما لو قصد أحدمها التصادم أو التجاذب، دون اْلخر وهو داخل  ي قوله 

أي على القصد عند جهل احلال ال على اخلطأ، وإمنا يظهر  ي موت أحدمها فقط : قصدا، ومحال عليه
ا أو إحدامها وجهل احلال فيحمالن على عدم القصد للقصاص من احلي، عكس السفينتني، إذا تصادمتا فتلفت

فال قود وال ضمان؛ ألن جريهما بالريح وليس من عمل أرباهبما، وهذه العلة تدل على أن املراد بعدم القصد 
هو العجز ال اخلطأ، وهو كذلك على الراجح، وأما اخلطأ ففيه الضمان فظهر أن لقوله عكس السفينتني فائدة 

جز، وأما املتصادمان ففي العمد القود؛ كما قال و ي اخلطأ الضمان ولو سفينتني فيهما، حيث محل على الع
أي إال أن يكون : إال لعجز حقيقي: وال شيء  ي العجز بل هدر ولو غري سفينتني؛ كما أشار له بقوله

در، وال تصادمهما لعجز حقيقي ال يستطيع كل منهما أن يصرف نفسه أو دابته عن اْلخر فال ضمان، بل ه
حيمالن عند اجلهل عليه بل على العمد؛ كما تقدم؛ لكن الراجح أن العجز احلقيقي  ي املتصادمني كاخلطأ فيه 
ضمان الدية  ي النفس والقيم  ي األموال خبالف السفينتني فهدر، ومحال عند اجلهل عليه؛ ألن جريهما بالريح  

أي فإهنما حيمالن على العجز عند : لسفينتنيكما تقدم، ال كخوف غرق أو ظلمة، خمرج من قوله عكس ا
 .3(اجلهل فال قود وال ضمان

فالقتل بالتالعب وشد احلبل والتسابق هو شبه عمد فيه الدية والكفارة وقد ـ أنه قد ثبت عن بعض 
، فقد صح عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه فيمن 4الصحابة،وقول الصحايب حجة إذا مل خيالفه صحايب آخر

                                                           

 .84ص/5ح املنهج جاجلمل شر   1
 .141ص/7، بلغة السالك ج178ـ ص174ص/7، الشرح الكبري ج173ص/1ينظر التاج واإلكليل ج  2
 31:ص(التفحيط)وانظر حبث د فاطمة اجلار اهلل عن االستعراض بالسيارات.178ـ ص174ص/7الشرح الكبري ج  3
 .151ص/7، اإلحكام لآلمدي ج144ص/1ينظر املسودة ج  4
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العبا معه أو ضربه بسوط أو عصا أو ال كزه أو رماه العبا فهذا هو شبه العمد فيه الدية مغلظة عمد بآخر 
 . 1أرباعا، وثبت عن ابن مسعود حنوه

وألن شبه العمد أن يفعل ما ليس له فعله مما ال يقتل غالبا فيصيب غريه فيقتله، أو يتعمد الفعل الذي 
، وهو بالتجاذب وحنوه العبا قاصداً للفعل الذي يقتل غالبا 2يد قتلهيقتل مثله غالبا فيصيب به غريه وهو ال ير 

 .3أن العمد غري متحقق هنا؛ ألنه غري قاصد للعدوان. ولكنه ال يريد القتل فيكون شبه عمد

أنه -واهلل تعاىل أعلم -وأما من مات بسبب مشاهدته التفحيط وحضوره تلك املهالك فالذي يظهر 
ى بنفسه  ي التهلكة وهو يتحمل فعل نفسه من ضياع حقه ويكون له نصف الدية مفرط  ي حق نفسه وقد ألق

،والفعل إذا اشتمل كثريا على خمالفات، وكانت الطباع تقتضيه، ومل يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع 
ن ومنها أن املفحط إ .قطعا، وهذا أصل مستمر  ي أصول الشريعة؛ كما دلت عليه قاعدة سد الذرائع وغريها

غريه وكان غري مشارك له  ي اللعب وال متفرجا، كاملار  (املفحط)قتل نفسه بفعله ذلك فأمره إىل اهلل،وإن قتل 
وليس من  .وحنوه، فإنه من شبه العمد؛ ألنه مل يقصد القتل، وإمنا قصد اللعب، فهذه شبهة تدرأ القصاص عنه

 4به غريه فكان شبه عمداخلطأ؛ ألنه فعل ما ليس له فعله وما ليس فيه مصلحة فقتل 

أن القتل بالتفحيط قد يكون عمدا  ي حالة التصادم فالسيارة مما يقتل غالبا وقد -واهلل أعلم–ولكين أرى 
ويكون الضابط أن اْللة مما يقتل غالبا والسيارة مع السرعة املفرطة  يكون حسب نوعية عملية التفحيط

والتالعب  ي حالة السرعة مما يقتل غالبا ويبقى أنه مل يقصد القتل وهل قصد القتل شرط  ي القصاص؟ فالذي 
 فغالب حاالت التفحيط القاتلة.يظهر من تعريف العمد أنه قصد العدوان على معصوم آدمي مبا يقتل غالبا

قال ابن تيمية رمحه اهلل :" وقد نقلت األخت الباحثة الفاضلة كالم ابن تيمية.شبه عمد إال  ي عمد التصادم
فهذا الذي منع من قتل احلية وأمسكها بيده حىت قتلته أوىل أن يرتك أهل العلم والدين الصالة عليه؛ :)تعاىل

إن قيل إنه ظن أهنا ال تقتل فهذا شبيه عمله و . ألنه قاتل نفسه، بل لو فعل هذا غريه به لوجب القود عليه
مبنزلة الذي أكل حىت بشم فإنه مل يقصد قتل نفسه، فمن جىن جناية ال تقتل غالبا كان شبه عمد، وإمساك 

 ."5احليات من نوع اجلنايات فإنه فعل غري مباح

                                                           

 .385.ص/11ج ينظر احمللى  1
 .338ص/8ينظر املصدر السابق ج   2
 31:هذا رأي الباحثة الدكتورة فاطمة اجلار اهلل  ي حبثها السابق ص  3
 15:د فاطمة بنت حممد اجلار اهلل جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ج ص  4
 .151ص/8، املبدع ج141ص/17ينظر رسائل وفتاوى ابن تيمية  ي الفقه ج  5
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كاملار، وحنوه، فقد ذكر بلعبه بالسيارة غريه وكان غري مشارك له  ي اللعب والمتفرجا؛  ( املفحط)وإن قتل 
أن الالعب إذا قتل غريه، واْلخر مل يالعبه ومل يشاركه  ي اللعب فإنه يعد قتل عمد يوجب القود  1املالكية

 .3وكذا نص احلنفية أيضا أن َقْصد اللعب ال يرفع عنه القود.2على قول عند املالكية

فحيط، وكان اجملين عليه غري مشارك له  ي والراجح واهلل أعلم أن من جىن على غريه باللعب املسمى بالت
وليس من .اللعب فإنه من شبه العمد؛ ألنه مل يقصد القتل، وإمنا قصد اللعب، فهذه شبهة تدرأ القصاص عنه

 .4اخلطأ؛ ألنه فعل ما ليس له فعله وما ليس فيه مصلحة فقتل به غريه فكان شبه عمد

 ي اللعب فإنه يعّد من قتل اخلطأ، ويرجع ألهل اخلربة  بالتفحيط غريه وكان مشاركا له( املفحط)إن قتل 
 . ي تقدير نسبة اخلطأ فيمن تسبب  ي القتل واإلتالف

، وفعل (املفحط)وكذا إن كان متفرجا ومشجعا فإنه قد يتسبب  ي قتل نفسه، فيكون قتله بفعل 
 ..5نفسه

ا دوهنا، نص على ذلك فإن ماقيل  ي النفس جيري على م.إن تسبب  ي جرح غريه، أو إتالف عضو
، وكذا املالكية 8إال أن احلنفية قالوا ليس فيما دون النفس شبه عمد، بل خطأ وعمد. 7، واحلنابلة6الشافعية

 .9حيث مل يثبتوا شبه العمد أصال

وحنوهم  وإن قتل مشاركه  ي العبث سواء كان  ي السيارة معه أو  ي الطرقات من املتفرجة واملشجعة
القود ونصفها هدر ألن املتفرج واملشاهد قد شارك بنوع فعل لفإضرار بنفسه والقاعدة فيكون عليه نصف 

فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه :" الشرعية مشهورة بتوقي أماكن الشبهات كقوله صلى اهلل عليه وسلم
أماكن املعصية فالوقوف  ي 10"ومن وقع  ي الشبهات وقع  ي احلرام كالراعي حول احلمى يوشك إن يرتع فيه

معصية واملسلم مأمور بصيانة عرضة من الشبهات والقيل والقال فقد قال صلى اهلل عليه وسلم لصفية على 
                                                           

، ومل أجد ذلك  315ص/1، بداية اجملتهد ج318ص/11، املدونة الكربى ج131ص/1ينظر القوانني الفقهية ج  1
 .لغريهم فيما اطلعت عليه

 .181ص/11، الذخرية ج315ص/1ينظر بداية اجملتهد ج  2
 .378ص/8ينظر البحر الرائق ج  3
 31:االستعراض بالسيارات ص  4
 11:اجلار اهلل جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ج ص خمتصر حبث  د فاطمة بنت حممد  5
 .15ص/7نظر مغين احملتاج جي 6
 .111ص/8ظر املغين جين 7
، اللباب  ي اجلمع بني السنة 311ص/7، جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر ج378ص/8ينظر البحر الرائق ج  8

 .184ص/3، شرح معاين اْلثار ج417ص/1والكتاب ج
 .588ص/1نظر الكا ي البن عبد الرب جي 9

 173ص/3وسنن أيب داود ج 1114ص/3صحيح مسلم ج  10
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-1)، ففي السعودية مثال حوادث دهس املشاة املؤدية للوفاة ترتكز  ي الفئة العمرية من 1رسلكما إهنا صفية
رة التفحيط أسهمت بشكل كبري  ي كثرة ، وقد أوضح أهل اخلربة أن ظاه2%(31)سنوات بنسبة  )11

حوادث الدهس، وأفرزت حوادث مأساوية  ي عدد من املناطق خاصة  ي صفوف املتجمهرين ملشاهدة هذه 
فشبه  وتكون الدية  ي شبه العمد مغلظة على خالف بني الفقهاء  ي صفة التغليظ مع الكفارة.3االستعراضات

 . 5ى اخلطأ  ي نفي العقوبة، وتكون الدية  ي العاقلة؛ ألنه أجري جمر 4العمد جتب فيه الكفارة

 الفرع الثاني
 لحوادث الناجمة عن المطارداتا

 .هي تتبع الفارين واهلاربني من عمل خمالف من الشرطة أو بعض اهليئات هلؤالء

واملطاردات قد نظمها ويل األمر فأجازها  ي مواضع وحاالت ومل جيزها  ي مواضع وحاالت كداخل املدن 
 ي غري حالة املخدرات ،واخلطورة  ي املطاردات أهنا قد تسبب  ي حوادث سواء من املطارد من قبل الشرطة أو 

 .اهليئة أم املطاردين من األشخاص الفارين فكم قتل شخص من املطاردة من الطرفني

ي من وال مسوغ شرعي وال نظام-فلو خالف الشرطي األنظمة الدقيقة  ي املطاردة وتسببت مطاردته 
 ي اإلضرار أو القتل ؛ وجب معاقبة املتسبب ألنه فعل ما ال ينبغي له أن يفعله فيتحمل ويكون قتله –املطاردة 

 .شبه عمد أو خطأ

كما أن املواطن واهلارب ال جيوز له الفرار بل عليه االستجابة إذا طلب منه رجل املرور الوقوف فعليه أن 
ى جرم خيفيه أو خمالفة وقع فيها فيتحمل جزءا من املسئولية اجلناية يقف ويكون إصراره على اهلروب دليل عل

 .ويكون فعله  ي حق نفسه معترب ويتحمل الدية مناصفة بينه وبني رجل الشرطة

فمن مات  ي املطاردة إن كانت جتوز لرجل األمن فال شيء عليه بل املسئولية على املخالف كما على 
 .ا منت رجال األمن سواء كان حمقا أم مبطالاملواطن االستجابة ملن طارده مطلق

 

                                                           

 1411ص/7و صحيح مسلم ج 414ص/1صحيح البخاري ج  1
للعلوم والتقنية بتشكيلها  وهي إحدى اللجان الوطنية اليت قامت مدينة امللك عبدالعزيز.اللجنة الوطنية لسالمة املرور  2

العدد " الرياض"وذلك حتقيقًا ألهداف املدينة بدراسة املشاكل واملعوقات اليت تعرتض تنفيذ خطط التنمية، صحيفة 
(13714.) 

ذكر ذلك  ي : نقال عن  1:املقدمة ص(  التفحيط)د فاطمة بنت حممد اجلار اهلل حكم االستعراض بالسيارات.حبث أ  3
 .هـ1715ربيع أول  14،(1314)، العدد14جريدة الوطن

 .177ص/7، الكا ي  ي فقه ابن حنبل ج114ص/1ينظر املهذب ج  4
 .177ص/7ينظر الكا ي  ي فقه ابن حنبل ج  5
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 الخاتمة 
  خطورة حوادث املرور وأهنا نذير شر جيب التحرك النقاذ البالد والعباد وأنه جيب التحرك على كافة

 .القطاعات
  سواء أكان مشاركا له  ي ( التفحيط)وجوب الدية والكفارة على قاتل غريه باالستعراض بالسيارات

 .اللعب أم ال
 أو املتسبب  ي إتالف ممتلكات عامة؛ كاألنوار، واملباين، ( املفحط)على املستعرض بالسيارات  جيب

واألشجار، والطرقات، وحنوها، وإتالف ممتلكات خاصة؛ كالسيارات، واملباين، ضماهنا مجيعها؛ إذ 
 .القاعدة العامة  ي الضمان؛ إلزام متلف مال غريه بضمان ما أتلف

  غريه فأتلف عضوا على وجه اللعب فإنه من شبه العمد؛ ألنه مل يقصد ( فحطامل)فإن َجرَح الالعب
 .القتل، وإمنا قصد اللعب، فهذه شبهة تدرأ القصاص عنه

 وليس من اخلطأ؛ ألنه فعل ما ليس له فعله، وما ليس فيه مصلحة فجرح به غريه. 
  أهل العلم  ي نوع القتل من خالل بيان كالم ( التفحيط)تأصيل نوع القتل باالستعراض بالسيارات

 بالتجاذب لعبا، وحنوه
  على رأي أهل اخلربة خمالف ألنظمة السري اليت تقتضي سالمة سائق املركبة، ( املفحط)الالعب بالسيارة

وسالمة غريه، وقد يتسبب  ي موت نفسه أو موت غريه، وهو إن وقع بسببه حادث فال خيلو من 
 :أحوال

إىل اهلل؛ ألن هذا النوع من اللعب قد تغلب فيه املرء نفسه، ويقصد إن قتل بذلك نفسه فأمره : أوال
 .التحدي حىت لو كان يغلب على ظنه أنه ميوت كما يذكر ذلك بعض الالعبني فيكون قاتال لنفسه

بذلك غريه وكان غري مشارك له  ي اللعب وال متفرجا؛ كاملار، وحنوه، فإنه من ( املفحط)إن قتل : ثانيا
 .نه مل يقصد القتل، وإمنا قصد اللعب، فهذه شبهة تدرأ القصاص عنهشبه العمد؛ أل

 .وليس من اخلطأ؛ ألنه فعل ما ليس له فعله وما ليس فيه مصلحة فقتل به غريه فكان شبه عمد
بالتفحيط غريه وكان مشاركا له  ي اللعب فإنه من قتل اخلطأ، فريجع ألهل ( املفحط)إن قتل : ثالثا

 .ة اخلطأ فيمن تسبب  ي القتل واإلتالفاخلربة  ي تقدير نسب
، (املفحط)وكذا إن كان متفرجا ومشجعا فإنه  ي احلالتني قد يتسبب  ي قتل نفسه، فيكون قتله بفعل 

 .وفعل نفسه
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 التوصيات
 أنه جيب وجود جلان متخصصة  ي البت السريع والفاصل والدقيق  ي احلوادث. 
 نو حوادث املرور بدقة وعدالة لريدع املتساهل وجود حماكم شرعية مرورية متخصصة للبت  ي. 
 وجود دوريات أمنية متخصصة  ي متابعة املفحطني ومشجعيهم للقضاء عليهم. 
 برامج توعية قوية عامة شاملة للتوعية بآداب املرور ويوزع كتاب للمرور مع رخصة القيادة ولو  وجود

،ويطور معهد املرور ويصبح أكادميية يدرس فيها  باملال يدفعه صاحب الرخصة يسلم له مع الرخصة
 .العلوم املرورية والشرعية واألنظمة ويهيأ  ي الضباط واألفراد

 وجود برامج توعوية تبني حقوق السائق وواجباته جتاه رجل املرور والطرق وغريها. 
 ليغ عنه فورا من اإلشارات لتتبع قاطعي اإلشارة بأقصى سرعة ويتم التب ةوجود دوريات أمنية قريب

 .للقبض عليه ويكون حترك األمن سريعا ومواكبا خلطورة قطع اإلشارةويسحب منه الرخصة 
 ليتم التعامل  برجم جماين ويتفاعل معه فتح جماالت للمواطنني للتبليغ عن املخالفات املرورية بالشوراع

 .معها بسرعة
  والكفارة وهو شبه عمد ولو كان غريه معه أن املفحط لو قتل نفسه فدمه هدر ولو قتل غريه فعليه الدية

 . ي السيارة فنصف الدية أو من املشاهدين املشجعني املتجمهرين
 وهو شبه عمد والكفارة قاطع اإلشارة لو قتل بقطع اإلشارة يتحمل الدية. 
 د أن أكثر حوادث املرور تقوم على قتل اخلطأ وأن من ألقى نفسه أمام سيارة مع حماولة تفاديه ومل يتع

 .شيء ى السائقالسائق ما هو مأذون له فليس عل
 على الطرق اخلارجية ردع السائقني املتهورين من خالل التطبيق الصارم لقانون املرور. 
  إعداد معايري اجتماعية حتث على ممارسة القيادة السليمة وجعلها سلوكًا ميارسه كل إفراد اجملتمع بصورة

 .باملسئوليةتلقائية وعن اقتناع وشعور 
 استحداث مادة للسالمة املرورية ضمن مناهج التعليم املتوسط والثانوي. 
  عقد ندوات  ي املدارس ينظمها العاملون  ي املرور لتوضيح أمهية تعلم القيادة  ي املدارس املخصصة

 .تزام بذلكلذلك وعدم الشروع  ي القيادة قبل السن القانونية واْلثار السلبية اليت ترتتب على عدم االل
  إقامة محالت إعالمية مرورية مثل اليت أقيمت من اجل استخدام حزام األمان للحد من ظاهرة قيادة

 .صغار السن
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 الفهارس

 فهرس المصادر والمراجع

 .أحباث هيئة كبار العلماء هليئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية (1)
فاطمة بنت حممد اجلار اهلل . د: دراسة فقهية مقارنة ، إعداد (التفحيط)أحكام االستعراض بالسيارات  (1)

 .،جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اململكة العربية السعودية الرياض

، حتقيق  الشيخ شعيب األرناؤوط وأمحد حممد  عبد اهلل بن حممود املوصليل االختيار لتعليل املختار (3)
 .هـ1731وعبد اللطيف حرز اهلل ،دار الرسالة العاملية،الطبعة األوىل  مبرهو 

: ، دار النشر. الفروق وأنوار الربوق  ي أنواء الفروق، أبو القاسم بن عبد اهلل ابن الشاط: إدرار الشروق (7)
 .خليل املنصور: ، حتقيق. م1448 -هـ 1718 -.  بريوت -دار الكتب العلمية 

ث خمتلفة املراتب، اإلمام الشيخ حممد بن درويش بن حممد احلوت البريويت أسىن املطالب  ي أحادي (5)
: األوىل، حتقيق: م، الطبعة1444-هـ  1718 -بريوت ،دار الكتب العلمية : الشافعي، دار النشر

 .مصطفى عبد القادر عطا 
 -بريوت  -دار الكتب العلمية : األشباه والنظائر، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار النشر (1)

 .األوىل: ، الطبعة1713
، دار . أضواء البيان  ي إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكين الشنقيطي (4)

مكتب البحوث : ، حتقيق. م1445 -هـ 1715 -. بريوت -.  دار الفكر للطباعة والنشر: النشر
 . والدراسات

اهلل مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي إعالم املوقعني عن رب العاملني، أبو عبد  (8)
 .طه عبد الرؤوف سعد: ، حتقيق1443 -بريوت  -دار اجليل : الدمشقي، دار النشر

، 1715 -بريوت  -دار الفكر : اإلقناع  ي حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الشربيين اخلطيب، دار النشر (4)
 .دار الفكر -مكتب البحوث والدراسات : حتقيق

: ، الطبعة1343 -بريوت  -دار املعرفة : األم، حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل، دار النشر (11)
 الثانية

: بريوت، الطبعة -دار املعرفة : البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن جنيم احلنفي، دار النشر (11)
 .الثانية

دار الفكر : رشد القرطيب أبو الوليد، دار النشر بداية اجملتهد وهناية املقتصد، حممد بن أمحد بن حممد بن (11)
 .بريوت –

http://www.book.feqhweb.com/?book_authors=%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b5%d9%84%d9%8a


45 
 

 -بريوت  -دار الكتاب العريب : بدائع الصنائع  ي ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساين، دار النشر (13)
 الثانية : ، الطبعة1481

عداد فريق من برنامج تعليم سالمة املرور  ي كليات الرتبية اجلزء الثاين اجلوانب املعرفة لنظام املرور إ (17)
الباحثن نشر اإلدارة العامة لربامج املنح مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية الرياض اململكة العربية 

 .م الطبعة الثالثة 1111-ه1711السعودية 
 -بريوت / لبنان -دار الكتب العلمية : بلغة السالك ألقرب املسالك، أمحد الصاوي، دار النشر (15)

 . حممد عبد السالم شاهني: ضبطه وصححه: األوىل، حتقيق: لطبعةم، ا1445 -هـ 1715
دار : التاج واإلكليل ملختصر خليل، حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبد اهلل، دار النشر (11)

 .الثانية: ، الطبعة1348 -بريوت  -الفكر 
دار الكتب : ، دار النشر.يتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنف (14)

 .هـ1313 -.  القاهرة -.  اإلسالمي
 - 1715 -بريوت  -دار الكتب العلمية : حتفة الفقهاء، عالء الدين السمرقندي، دار النشر (18)

 .األوىل: ، الطبعة1487
بريوت التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة طبعة دار الرتاث اإلسالمي  (14)

 .لبنان
دار : اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار النشر: تفسري القرطيب (11)

 .القاهرة –الشعب 
 :التمهيد ملا  ي املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري، دار النشر (11)

  ،مصطفى بن أمحد العلوي : ، حتقيق1384 -املغرب  -وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 .حممد عبد الكبري البكري

، دار ابن كثري : اجلامع الصحيح املختصر، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، دار النشر (11)
 .مصطفى ديب البغا. د: قالثالثة، حتقي: ، الطبعة1484 - 1714 -بريوت  -اليمامة 

 –دار الشعب : اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار النشر (13)
 .القاهرة

دار : ، دار النشر. حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، ابن عابدين (17)
 .م1111 -هـ 1711 -.  بريوت -.  الفكر للطباعة والنشر

 .بريوت –دار الفكر للطباعة : اخلرشي على خمتصر سيدي خليل، دار النشر (15)
دار املعرفة : الدراية  ي ختريج أحاديث اهلداية، أمحد بن علي بن حجر العسقالين أبو الفضل، دار النشر (11)

 السيد عبد اهلل هاشم اليماين املدين: بريوت، حتقيق -
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: تعريب( هـ1353: املتوىف)علي حيدر خواجه أمني أفندي : املؤلفدرر احلكام  ي شرح جملة األحكام  (14)
 .دار اجليل: فهمي احلسيين الناشر

سليمان بن . ل د.الدوافع إىل ظاهرة التفحيط واقرتاح احللول مقدم للمؤمتر الوطين الثاين لسالمة املرور (18)
األوىل، : الطبعة. إلسالميةا جامعة اإلمام حممد بن سعود -كلية العلوم االجتماعية   -علي الدويرعات 

 م   1441 -هـ 1711
: م، حتقيق1447 -بريوت  -دار الغرب : الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرا ي، دار النشر (14)

 .حممد حجي
حممد فؤاد : بريوت حتقيق -دار الفكر : سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين، دار النشر (31)

 .عبد الباقي
: دار الفكر ، حتقيق: داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار النشر سنن أيب (31)

 .حممد حميي الدين عبد احلميد
مكتبة دار : سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، دار النشر (31)

 .طاحممد عبد القادر ع: ، حتقيق1447 - 1717 -مكة املكرمة  -الباز 
اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، دار : سنن الرتمذي (33)

 .أمحد حممد شاكر وآخرون: ، حتقيق-  -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب : النشر
 -دار إحياء الرتاث العريب : سنن الرتمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، دار النشر (37)

 .أمحد حممد شاكر وآخرون: ، حتقيق-  -بريوت 
 -بريوت  -دار املعرفة : سنن الدارقطين، علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي، دار النشر (35)

 .السيد عبد اهلل هاشم مياين املدين: ، حتقيق1411 - 1381
 حممد عليش: يقبريوت، حتق -دار الفكر : الشرح الكبري، سيدي أمحد الدردير أبو الربكات، دار النشر (31)
شرح النووي على مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي، دار  (34)

 الطبعة الثانية: ، الطبعة1341 -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب : النشر
: صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، دار النشر (38)

 .شعيب األرنؤوط: الثانية، حتقيق: ، الطبعة1443 - 1717 -بريوت  -مؤسسة الرسالة 
املكتب : صحيح ابن خزمية، حممد بن إسحاق بن خزمية أبو بكر السلمي النيسابوري، دار النشر (34)

 حممد مصطفى األعظمي. د: ، حتقيق1441 - 1341 -بريوت  -اإلسالمي 
دار إحياء الرتاث العريب : سني القشريي النيسابوري، دار النشرصحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احل (71)

 .حممد فؤاد عبد الباقي: بريوت، حتقيق -
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الفتاوى اهلندية  ي مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان، الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند، دار  (71)
 .م1441 -هـ 1711 -دار الفكر : النشر

: أيب زيد القريواين، أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي، دار النشر الفواكه الدواين على رسالة ابن (71)
 .1715 –بريوت  -دار الفكر 

 .بريوت –مؤسسة الرسالة : القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، دار النشر (73)
 1714 -كراتشي   -الصدف ببلشرز : قواعد الفقه، حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت، دار النشر (77)

 .األوىل: ، الطبعة1481 -
املكتب : الكا ي  ي فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، عبد اهلل بن قدامة املقدسي أبو حممد، دار النشر (75)

 .بريوت –االسالمي 
دار الكتب : الكا ي  ي فقه أهل املدينة، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب، دار النشر (71)

 .األوىل: ، الطبعة1714 -بريوت  -العلمية 
عامة لكلية امللك فهد كتاب املرورو املستوى األول اململكة العربية السعودية وزارة الداخلية املديرية ال (74)

 احلارثي وآخرين ، اللواء الركن فهد بن خالد عدادن التعليمية الدراسات العسكرية ،إئو األمنية الش
 .ه1711.الفصل الدراسي األول

كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، دار  (78)
 .عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي: الثانية، حتقيق: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: النشر

فقهية ، ضمن جملة البحوث ال الكفارات  ي حوادث السيارات د فيصل بن عبد العزيز اليوسف (74)
 . م 1115الثامن والستون  عددال.املعاصرة

اللباب  ي اجلمع بني السنة والكتاب ، االمام مجال الدين أبو حممد علي بن أيب حيىي زكريا بن مسعود  (51)
-بريوت/ لبنان-دمشق/ سوريا،الدار الشامية-دار القلم: األنصاري اخلزرجي املنبجي ، دار النشر

 .حممد فضل عبد العزيز املراد. د: ية ، حتقيقالثان: م ، الطبعة1447 -هـ 1717

 (.13714)العدد " الرياض"اللجنة الوطنية لسالمة املرور، صحيفة  (51)

املكتب : املبدع  ي شرح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح احلنبلي أبو إسحاق، دار النشر (51)
 .1711 –بريوت  -اإلسالمي 

املبسوط، حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين أبو عبد اهلل، دار األصل املعروف ب:املبسوط، للشيباين (53)
 أبو الوفا األفغاين: كراتشي، حتقيق  -إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية : النشر

 -مكتب املطبوعات اإلسالمية : اجملتىب من السنن، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، دار النشر (57)
 .عبدالفتاح أبو غدة: نية، حتقيقالثا: ، الطبعة1481 - 1711 -حلب 
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جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر، عبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبويل املدعو بشيخي زاده، دار  (55)
خرح : األوىل، حتقيق: م، الطبعة1448 -هـ 1714 -بريوت / لبنان -دار الكتب العلمية : النشر

 .آياته وأحاديثه خليل عمران املنصور
دار الكتاب العريب  ،دار الريان للرتاث : ئد ومنبع الفوائد، علي بن أيب بكر اهليثمي، دار النشرجممع الزوا (51)

 .1714 –بريوت ، القاهرة  -
كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو : جمموع الفتاوى (54)

عبد الرمحن بن حممد بن قاسم : ثانية، مجع وحتقيقال: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: العباس، دار النشر
 .العاصمي النجدي

املخالفات املرورية بسبب قيادة صغار السن د حممد التوجيري، اللجنة الوطنية لسالمة املرور، مدينة  (58)
 .الرياض: امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 .بريوت –صادر  دار: املدونة الكربى، سحنون عن اإلمام مالك بن أنس، دار النشر (54)
دار الكتب : املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري، دار النشر (11)

 .مصطفى عبد القادر عطا: األوىل، حتقيق: م، الطبعة1441 -هـ 1711، بريوت،  العلمية
 .مصر –مؤسسة قرطبة  :مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، دار النشر (11)
عبد السالم، عبد احلليم، أمحد بن عبد احلليم آل تيمية، دار :تأليف آل تيمية املسودة  ي أصول الفقه (11)

 .حممد حمىي الدين عبد احلميد: القاهرة، حتقيق -املدين : النشر
  .على الشبكة العنكبوتية.مبارك املوسى املسئولية اجلنائية  ي الفقه اإلسالمي د (13)
 .على الشبكة العنكبوتية .لية اجلنائية للسكران ناصر الشثري املسئو  (17)
 -املوصل  -مكتبة الزهراء : املعجم الكبري، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، دار النشر (15)

 .محدي بن عبداجمليد السلفي: الثانية، حتقيق: ، الطبعة1483 - 1717
: الزيات، حامد عبد القادر، حممد النجار، دار النشر ، إبراهيم مصطفى، أمحد(1،1)املعجم الوسيط  (11)

 .جممع اللغة العربية: دار الدعوة، حتقيق
: املغين  ي فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد، دار النشر (14)

 .األوىل: ، الطبعة1715 -بريوت  -دار الفكر 
جممع األهنر  ي شرح ملتقى األحبر، عبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبويل املدعو : ملتقى األحبر (18)

: م، الطبعة1448 -هـ 1714 -بريوت / لبنان -دار الكتب العلمية : بشيخي زاده، دار النشر
 .خرح آياته وأحاديثه خليل عمران املنصور: األوىل، حتقيق

 -بريوت  -دار الفكر : ، دار النشر. د خليل ، حممد عليشمنح اجلليل شرح على خمتصر سي (14)
 .م1484 -هـ 1714
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دار : املهذب  ي فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق، دار النشر (41)
 .بريوت –الفكر 

: ار النشراملوافقات  ي أصول الفقه، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي،املعروف بالشاطيب، د (41)
 .عبد اهلل دراز: بريوت، حتقيق -دار املعرفة 

 -دار الفكر : مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، حممد بن عبد الرمحن املغريب أبو عبد اهلل، دار النشر (41)
 .الثانية: ، الطبعة1348 -بريوت 

العباس أمحد بن  املشهور حباشية الشرباملسي، مشس الدين حممد بن أيب:هناية احملتاج إىل شرح املنهاج (43)
 -بريوت  -دار الفكر للطباعة : ، دار النشر.محزة ابن شهاب الدين الرملي الشهري بالشافعي الصغري

 .م1487 -هـ 1717
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

نتيجة التنمية املتسارعة ، وارتفاع " حوادث املرور " لقد عانت شعوب العامل يف هذا العصر من ظاهرة 
مستوى الدخل ، وتزايد عدد السيارات وما رافقها من تزايد معدل الوفيات واالعاقات وما تسببه من االضرار 

 .النفسية واملعنوية واملادية لألفراد واجملتمعات على حد سواء 

سلطات الدولة الثالث  بأبعادها املختلفة أمام" املشكلة املرورية " ضع اجملمع هذه الفرصة لن وهيأ
اجملتمع ومؤسساته ، ودعوة اجلميع إىل النهوض مبسؤولياهتم  لتوفري السالمة  التشريعية والقضائية والتنفيذية و

ة   املستمرة لقوانني وذلك باملرجعوآالم املرورية وتفادي ما ينجم عنها من خسائر وأضرار وما تسببه من أحزان 
 املرور لتشديد العقوبات زجرا ملرتكيب جرائم املرور                                   

وهذه الصفحات مسامهة يف عرض هذه القضية من خالل دراسة مقارنة بني قوانني املرور يف الدول 
 .العربية من حيث أنواع اجلرائم والعقوبات 

 

 الدكتور إبراهيم أحمد عثمان

 قاضي  المحكمة العليا
 السودان –عضو مجمع  الفقه اإلسالمي 
 الخبير بالمجمع
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 األول بحثالم
 مفهوم الجريمة في الفقه اإلسالمي

 تمهيد وتقسيم
تعريف اجلرمية الذي اخذت به معظم املؤلفات يف الفقه اإلسالي والقانون اجلنائي املقارن بالفقه 

حمظورات شرعية زجر اهلل عنها " ) حيث عرفها بأهنا ( عليه رمحه اهلل ) اإلسالمي ما جاء به اإلمام املواردي 
حبد او تعزير ، وهلا عند التهمة حال استرباء تقضية السياسة الدينية وهلا عند ثبوهتا حال استيفاء توجيه 

 1(األحكام الشرعية 

، حيث عرف  2فرقوا بينها وبني اجلناية وكما هو احلال يف القانونوقد عرف فقهاء املسلمني اجلرمية ومل ي
 .ككلمة تدل على اجلرمية بتقسيماهتا احلديثة املعروفة ( اجلناية )الفقه اإلسالمي 

 الفرع األول 
 مفهوم الجناية عند الفقهاء 

 :عرف الفقهاء املذاهب اإلسالمية من حيث مدلوهلا على النحو التايل 

اسم لفعل حمرم شرعاً سواء حل مبال أو نفس ، ولكن يف لسان الفقهاء : ) عرفوها بأهنا : احلنفية  :أواًل 
وذهبوا إىل أن اجلناية اسم ملا جتنبه من شر ، وهي . 3" الفعل ايف النفوس واالطراف " يراد بإطالق اسم اجلناية 

 أنه يف الشرع خ  بفعل حمرم حل الإوهو عام يف كل ويسوء ، . يف األصل مصدر جىن عليه شرًا جناية 
 .4النفوس واألطراف ، واألول يسمى قتاًل وهو فعل من العباد تزول به احلياة والثاين يسمى قطعاً وجرحاً ب

الذنب واجلرم وما يفعله اإلنسان مما يوجب عليه : ) اتفقوا يف تعريف اجلناية على أهنا : املالكية  :ثانيًا 
. وأصلها يف اللفه من َجىَن الذنب عليه جينيه جناية أو جره اليه ( . نيا واآلخرة العقاب أو القصاصا يف الد

 . 5الشافعية ووافقهم يف ذلك

                                                           
االمام القاضي ايب احلسن على بن حممد بن حبيب البصري املتويف –للمواردي :االحكام السلطانية وااليالت الدينية   1

 585هـ  ص054
 3ص5التشريعه اجلنائي االسالمي عبد القادر عودة ج  2
 80ص 52املبسوط للسرخسي حمم ابن امحد بن مروان السرخسي ج  3
مشس الدين امحد قودر -قاضي زادة-الرموز واالسرار تكملة كتاب فتح القدير البن اهلمامنتائج االفكار يف كشف   4

 543ص04ج، 804املتويف 
 053ص 2هـ ح626للنووي  ابو زكريا بن شرف النووي املتويف ،اجملموع شرح املهذب   5
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 اعرفوا احلنابلة باهنا التعدي على األابدان مبا يوجب قصاصاً أو غريه مآاًل أو كفارة ، ومسو : احلنابلة : ثالثاً 
 .1وإتالفاً  نةَ اجلناية على األموال غصباً وهنباً وسرقَة وخيا

. مبقارنة مفهوم اجلناية يف مذهب اإلمام أيب حنيفة على كافة األفعال احملرمة شرعاً اليت حتل بالنفس واملال 
بينما يذهب بقية الفقهاء إىل إطالق لفظ اجلناية على اجلرائة اليت تقع على اإلنسان سواء أكانت يف صورة 

ألموال من جرائم يسمى مبسميات أخرى كاإلتالف والسرقة  تعد على النفس أو ما دوهنا وما يقع على ا
 2.وخيانة األمانة 

  

                                                           
 543ص 5هـ ج0455كشف القناع عن منت االقناع ملنصور بن يونس البهويت املتويف   1
 52لالمام حممد ابو زهرة ص( كتاب اجلرمية)اجلرمية والعقوبة يف الفقخه االسالمي   2
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 الثاني بحثالم
 تقسيم الجرائم حسب قصد الجاني

 :تمهيد وتقسيم 
 :طالب التاليةقصد اجلاىن له أمهية يف حتديد طبيعة اجلرمية والعقوبة املفروضة عليها ، ونبحث ذلك يف امل

 األول المطلب

 :1اإلسالميةفي الشريعة 
 :إىل جرائم مقصودة وجرائم غري مقصودة ( الركن املعنوي ) تقسم اجلرائم حبسب قصد اجلاين 

 :الجرائم المقصودة : أوالً 
هى اليت يعتمد اجلاىن فيها إتيان الفعل احملرم وهو عامل بأنه حمرم ، وهذا هو املعىن العام للعمد يف اجلرائم 

د نتيجته ، فإن \وللعمد معىن خاص يف القتل ، وهو تعمد الفعل احملرم وتعم املقصودة أو اجلرائم العمدية ،
 .تعمد اجلاىن الفعل دون نتيجة كان الفعل قتال شبه عمد

 :الجرائم غير المقصودة : ثانياً 
ال ينوى فيها اجلاىن إتيان الفعل احملرم ولكن يفعل الفعل احملرم نتيجة خطأ منه ، واخلطأ على  وهي اليت

 : نوعني

يقصد اجلرمية ولكنه مع ذلك هو ما يقصد فيه اجلاىن الفعل الذي أدى للجرمية وال  :النوع األول 
، إما يف نفس الفعل كمن يرمى حجرًا ليتخل  فيصيب أحد املارة ، أو يرمي صيدا فيخطئه ويصيب حيطيء
 .آدمياً 

 .ناً وإما ان يكون اخلطأ يف ظنه كمن يرمي ما يظنه حيوانا إلإذا هو إنسا

هو ما اليقصد فيه اجلاين الفعل وال اجلرمية ، ولكن يقع الفعل نتيجة إلمهاله أو عدم  :النوع الثاني 
احتياطه ، كمن ينقلب وهو نائم على آخر جبواؤه فيقتله ، وكمن حيفر بئرًا يف طريق وال يتخذ احتياطاته ملنع 

 .سقوط املارة فيه 

 :2م اجلرائم إىل مقصودة وغري مقصودة من وجهني تظهر أمهية تقسي: وأمهية هذا التقسيم 

                                                           
 530ص 2بدائع الصنائع ج 354ص9ملغىن ج 535ص 2هناية احملتاج ج  1
 02ص 0التشرع اجلنائي االسالمي ج  2
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أن اجلرمية املقصودة تدل على روح إجرامية لدى اجلاين ، أما غري املقصودة فليس فيها ما يدل على  :أوال 
 .ميل الفاعل لإلجرام ، ومن مث كانت عقوبة اجلرمية املقصودة شديدة وعقوبة اجلرمية الغري املقصودة خفيفة 

 .ب عليها جملرد اإلمهال أو عدم التثبت قع العقاب على اجلرمية املقصودة فيعاميتن :ثانياً 

 الثاني لمطلبا
 تقسيم الجرائم بالنظر إلى ركنها المعنوى في القانون

يف القانون عن تقسيمها يف الشريعة اإلسالمية حيث / ال خيتلف تقسيم اجلرائم بالنظر إىل ركنها املعنوى 
على الركن املعنوى للجرمية أو على توافر القصد اجلنائي إىل جرمية عمدية وجرمية غري تقسم اجلرائم اعتمادًا 

 1.عمدية 

 :الجريمة العمدية : أوالً 
 أي اجتاه إرادته إىل حتقيق النتيجة اليت/ تعترب اجلرمية عمدية إذا تواقر القصد اجلنائي ، لدى مقرتفها 

 .جرمية القتل العمد : يتوقعها ومثاهلا 

 :الجريمة الغير العمدية : اً ثاني
تعترب اجلرمية غري عمدية  اذا مل يتوافر القصد اجلنائي لدى مقرتفها ، أي اجلرمية اليت ينتفي فيها القصد 
اجلنائي ، فهي جرمية تقوم على جمرد اخلطأ املبين على اإلمهال والرعونة وقلة االحتزاز وعدم اطاعة القوانني 

 .اخلطأ ، أو اجلروح اخلطأ واللوائح ، ومثاهلا القتل 

  

                                                           
 02املرجع السابق ص  1
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 لثالمبحث الثا
 المخالفات في قوانين المرور

 :تمهيد وتقسيم 
استكماال لبحثنا يف املخالفات املنصوص عليها يف قوانني املرور نستعرض يف هذا املبحث تصنيف قوانني املرور 

 :العربية للمخالفات ونقارهنا مبا جاء يف القانون السوداين وذلك يف مطلبني 

 المخالفات في قوانين المرور السوداني: المطلب األول 

 المخالفات في قوانين المرور العربية: المطلب الثاني 
 المطلب االول

 0202المخالفات في قانون المرور السوداني لسنة 
 :تمهيد وتقسيم 

) بعنوان املخالفه  ( 63)مل يعرف قانون املرور السوداين املخالفة بصورة قاطعة ولكنه أورد نصًا يف املادة 
كل من يرتكب خمالفة ألحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة مبوجبه يعاقب  باجلزاءات اليت حتددها الئحة 

 ( .التسويات الفورية 

يصبح أي فعل او امتناع يتعارض مع ( الفعل او االمتناع املخالف للقانون ) وباملفهوم القانوين للمخالفة 
ون من املخالفات اليت تستوجب العقاب مبوجب هذا القانون والئحة التسويات الفورية لسنة نصوص هذا القان

 :م ونفصل املخالفات الواردة يف هذا القانون فيما يلي من فروع حسب طبيعتها 5404

 الفرع األول
 المخالفات الخاصة بالمركبات
اخلاصة هبا من ترخي  وتسجيل ورهن  تشمل املخالفات اليت خت  املركبات من حيث عدم إتباع اإلجراءات

، ونبني  1م5404وتعامالت أخرى ال عالقة هلا بالقيادة ، وهي الواردة جبدول الئحة التسويات الفورية لسنة 
م ونفصلها فيما 5404املواد اليت مت الن  فيها على املخالفة من القانون والالئحة التنفيذية لقانون املرور لسنة 

 :يلي 

                                                           
 0905404ص 0قانون املرور لسنة  ملحق   1
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 : 1الواردة بالجدول األول الئحة التسويات الفورية( رجة الألولى مخالفات الد)
وهي خمالفات خاصة بالتعامل يف املركبات بدون إذن السلطة املرخصة وبعض خمالفات السري اليت تؤدي 

 :حلوادث املرور وتشمل 

 لقانون من ا 8/0خمالفة ضوابط نقل امللكية والرهن والتسجيل                        املادة    .0
 من القانون/  9تعديل هيكل املركبة بدون علم السلطة املرخصة                   املادة  .5
 من القانون/ 00العمل على تأجري املركبات بدون موافقة السلطة املرخصة        املادة  .3
 القانونمن  38/0تنظيم سباق دون موافقة السلطة املختصة                           املادة  .0
 من القانون 05اعاقة السري بابقاء املركبة أو التسبب يف بقائها واقفة مبا          املادة  .5

 يهدد السالمة املرورية     
 من القانون 55/5عدم االلتزام باستخدام أجهزة  تتبع املركبات ملركبات            املادة  .6

 .اخلدمة العامة على الطريق القومي  
 من القانون 55/0مظللة بدون موافقة السلطة املختصة                  املادة قيادة مركبة  .2
 من القانون 69/0قيادة مركبة بدون تأمني أو السما بقيادهتا                           املادة  .8
 .من الالئحة  049خمالفة مواصفات مركبة التدريب                                  املادة  .9

 :الواردة بالجدول الثاني من الئحة التسويات الفورية ( ت الدرجة الثانية مخالفا)
 :وهي املخالفات األقل درجة وال تسبب خطورة وتشمل 

 من القانون 05/3عدم وضع العالمات الدولية املميزة للمركبات اليت تعمل         املادة  .0
 بني السودان واالقطار االخرى    
 من القانون 59/0لة عدم الرغبة يف الرتخي             املادة عدم تسليم اللوحات يف حا .5
 أ  من القانون/30قيادة مركبة يتجاوز ارتفاعها احلد األقصى املسموح به           املادة  .3
 من القانون 00السماح بالركوب خارج املركبة                                     املادة  .0
 من القانون 02ركبة                                املادة عدم االلتزام بضوابط سحب امل .5
 من الالئحة 55املادة   تغيري لون املركبة دون إخطار السلطة املرخصة                 .6
 من الالئحة 65عدم االلتزام بضوابط احلمولة                                       املادة  .2
 من الالئحة 80املادة                                   خمالفة ضوابط الصالحية           .8
 من الالئحة 96املادة   خمالفة الضوابط اخلاصة باملركبات العاملة يف نقل الركاب      .9

                                                           
 500ص 5مللحق نتيجة التسويات الفورية ا  1



8 
 

 من الالئحة 99املادة    عدم االلتزام مبعدات السالمة املطلوب توفرها          .04
 يف مركبات  النقل العام والبضائع

 من الالئحة 045املادة   نقل الركاب على الطرق القومية بدون                    .00
 تصديق خط امتياز       
 من الالئحة 043املادة   االمتناع عن تسيري الرحالت يف                           .05
 خط الالمتياز بدون اسباب 
 من الالئحة 042املادة   خمالفة شروط فتح مدارس تعليم قيادة املركبات          .03
 من الالئحة 048/5املادة               عدم جتديد تصديق مدرسة تعليم القيادة       .00

 :الجدول الثالث الئحة التسويات الفورية ( مخالفات الدرجة الثالثة )
 :وتتمثل يف املخالفات البسيطة وتشمل 

 أ من القانون/35املادة      املصدق ملركبات                نقل ركاب زيادة عن العدد .0
 النقل العام واملشرتك     
 من القانون 05قيادة مركبة جهاز تنبيه صويت وعدم االلتزام                    املادة  .5

 بضوابط االستخدام   
 من القانون 03املادة   امت صوت العادم                 قيادة مركبة بدون استخدام ك  .3

 او وضع اي الة حتدث اصوات  
 من الالئحة 55املادة ث  العاكس او طفاية احلريق      عدم محل املستطيل او املثل .0
 من الالئحة( 60-65)املادة  عدم االلتزام باستخدام ضوابط االنارة                            .5
 من الالئحة 66املادة  ملخصصة للبضائع                 نقل الركاب يف املركبات ا .6
 من الالئحة 98املادة  ركبات العاملة يف نقل البضائع خمالفة الضوابط اخلاصة بامل .2

 الفرع الثاني
  1خالفات القيادةم

ومتثل نسبة حوادث املرور اليت تقع نتيجة أخطاء . وهي اخطر املخالفات اليت تسبب حوادث املرور
. لك اعتربت بعضها من اجلرائم املرورية اليت يعاقب عليها بالسجنالسائقني نسبة كبرية من مجلة احلوادث لذ

التالية  طالبوخمالفات القيادة اليت تدخل يف باب املخالفات البسيطة الغري مرتبطة حبوادث املرور نتناوهلا يف امل
 :صت عليها حسبما وردت يف الئحة التسويات الفورية مبينا املواد من القانون او الالئحة التنفيذية اليت ن

                                                           
 500ص 5املرجع السابق امللحق  1
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 من القانون 02/0املادة             القيادة بدون رخصة أو السماح ألخر القيادة بدوهنا    .0

 من القانون 50/0املادة          التعامل يف اصدار رخ  قيادة دولية دون علم         . 5

 السلطة املختصة   

 من القانون 32/3املادة      ساعة /كلم  54جتاوز السرعة احملددة للسري يف الطرق ب. 3

 من القانون 04املادة      قيادة مركبة بدون إنارة لياًل                                  . 0

 من القانون 00املادة                                      قيادو مركبة بدون فرامل     . 5

 من القانون 65املادة                   قيادة املركبة بإمهال                             . 6

 من الالئحة 53املادة         خمالفة ضوابط التخطي بالطرق القومية                     . 2

 من الالئحة 53املادة          عدم استخدام حزام االمان يف الطرق القومية              . 8

 :خمالفات الدرجة الثانية وتشمل 

 من القانون 34املادة         عدم االلتزام بنظام السري يف الطرق القومية                . 0

 من القانون 30املادة         عدم االلتزام بضوابط قيادة الدراجة اآللية                   . 5

 ئحةمن الال 52عدم إعطاء األولوية للمشاة يف املناطق املخصصة لعبورهم     املادة . 3

 من الالئحة 85عدم استخدام حزام األمان داخل املدن                              املادة . 0

 :مخالفات الدرجة الثالثة وتشمل 
 من القانون 02/5املادة                  القيادة دون محل رخصة                     .0
 من القانون 36/3املادة       القيادة يف طريق منع استخدامه                         .5
 من القانون 50خمالفات عالمات وارشادات املرور                        املادة  .3
 من الالئحة 60التوقف يف األماكن احملظورة                               املادة  .0

 المطلب الثاني
 المخالفات في قوانين المرور العربية

 تمهيد
 :نتناول باجياز االحكام اخلاصة باملخالفات يف القوانني العربية التالية يف هذا املطلب 
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 1المخالفات في قانون المرور المصري 
 :مكرر وتشمل  20-20املخالفات املنصوص  عليها يف قانون املرور املصري جاءت يف املواد 

قيادة املركبة بدون إستخدام اإلضاءة املطلوبة واتباع ضوابط االضاءة و وقوف املركبة لياًل بالطريق  :أواًل 
عدم االلتزام . مساح قائد املركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من املركبة  –يف األماكن غري املضاءة 

من ( 65،62،68،69،24)كام املواد خمالفة أح –اجلانب االمين من هنر الطريق املعد للسري يف االجتاهني 
عدم إتباع قائد املركبة إلرشادات املرور وعالماته وتعليماته وتعليمات رجال املرور اخلاصة بتنظيم  –القانون 
إستعمال أجهزة التنبيه . خمالفة مركبات النقل لشروط وزن احلمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طوهلا  –السري 

 . شأن إستهماهلا على وجه خمالف للمقرر يف

ري الغرض من إستخدام املركبة والسرعة وعدم استخدام حزام األمان واخلوذة ياملخالفات اخلاصة بتغ :ثانيًا 
 .الواقية لسائقي املواتر وعدم وضع اللوحات املعدنية وتزويد املركبة باجهزة اإلطفاء 

غرامة وتشمل محل ركاب خارج ن  القانون على خمالفات تستوجب سحب الرخصة اضافة لل :ثالثًا 
املركبة ، قيادة مركبة بدون إنارة ، وإستخدام اإلنارة بصورة خمالفة للقانون ، عدم إتباع نظام املرور، عدم 
االبالغ عن احلوادث ، جتاوز حدود السرعة ، قيادة مركبة دون فرامل ، قيادة مركبة غري مرخصة أو برخصة ال 

جال املرور ، تعطيل حركة املرور ، خمالفة األوزان احملددة، السري يف اإلجتاه جتيز قيادهتا ، اإلعتداء على ر 
 .املعاكس

وتشدد العقوبة يف حالة خمالفة عدم إتباع قائد املركبة إلرشادات املرور وعالماته وتعليماته  :رابعًا 
 .وتعليمات رجال املرور اخلاصة بتنظيم السري 

( 58،24،25)ة إحدى املخالفات املنصوص عليها يف املواد يف حالة ارتكاب قائد املركب: خامساً 
من هذا القانون مرة أخرى  خالل سنة من تاريخ إرتكابه املخالفة السابقة ، تلغى رخصة القيادة وال ( مكرراً )

 .جيوز منحه رخصة أخرى قبل سنة من تاريخ اإللغاء

 الفرع الثاني
   2لسعوديةالمخالفات في نظام المرور للمملكة العربية  ا

 :وقسم خمالفات السري إىل فئات ثالث 026فصل القانون ثالث خمالفات حسبما جاء يف املادة 

                                                           
 25’23،مكرر20,20املواد  502ص 3قانون املرور املصري  امللحق رقم   1
 550ص 0نظام املرور للمملكة العربية السعودية امللحق   2
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امللحق هبذا النظام ويعاقب عليها باحلبس مخسة ( أ)الفئة األوىل املبينة يف جدول املخالفات رقم  :أواًل 
 .ما معاً أيام حىت شهر أو بالغرامة من مخسني ريااًل إىل ثالمثائة لاير أو هب

امللحق هبذا النظام ويعاقب عليها باحلبس مخسة ( ب)الفئة الثانية املبينة يف جدول املخالفات رقم  :ثانيًا 
 .مائة ومخسني أو هبما معاً  أيام حىت مخسة عشر يوماً  أو بالغرامة النقدية من ثالثني إىل

لحق هبذا النظام ويعاقب عليها باحلبس ملدة امل( ج)الفئة الثالثة املبينة يف جدول املخالفات رقم  :ثالثًا 
 .أقصاها عشرة أيام أو بغرامة نقدية ال تزيد عن مائة لاير 

 الفرع الثالث
 :1المخالفات في قانون المرور لدولة قطر

مل حيدد هذا القانون تفصيال للمخالفات بدرجاهتا بل مسى االفعال املخالفة جرائم مرورية بدال عن 
 :من القانون وتشمل (  044إىل 82)عقوبات هلا وتدابري ادارية كما موضح باملواد من خمالفات ون  على 

ارتكاب فعل  88/8خمالفات القيادة والتعامل يف املركبات ، واستخدام الطريق كما أضافت املادة  :أواًل 
 .خمالف لالداب العامة أو التقاليد فيها ، أو السماح بذلك ملخالفات املرور 

منت املواد العقوبات اليت توقع على املخالفات مبا فيها التدابري اإلدارية مثل سحب رخصة تض :ثانياً 
 .القيادة إدارياً 

 الفرع الرابع

  2المخالفات في قانون المرور اليمني
 مل يفصل قانون املرور اليمين املخالفات كما ورد يف القوانني السابقة ، ون  على املخالفات اليت

 :املالية فيما يلي  تستوجب الغرامة 

تزوير أو تغري أو تشويه أو طمس أية لوحة أرقام معدنية أو رخصة أو تصريح أو أي مستند آخر  :أواًل 
استعمال أو عرض أو السماح ألي شخ  باستعمال أو عرض أية لوحة . صادر مبقتضى أحكام هذا القانون 

قتضى أحكام هذا القانون وهو يعلم بوقع التزوير أرقام معدنية أو رخصة أو تصريح أو أي مستند آخر صادر مب

                                                           
 نصوص املواد املشار اليها  534ص 5امللحق  5442قانون املرور لدولة قطر لسنة   1
 530ص 6لدولة اليمن امللحققانون املرور   2
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إعارة أو إستعارة أو تأجري أية لوحة أرقام معدنية صادرة ألي تاجر .أو التغيري أو التشوية أو الطمس فيما ذكر 
 1.أو صانع مرخ  له مبقتضى أحكام هذا القانون 

ريًا ، استعمال ثاالمتناع بغري مربر عن نقل الركاب او تقاضي أجرا ك)إرتكاب احدى املخالفات  :ثانياً 
املركبة يف غري الغرض املبني برخصتها ، عدم اتباع قائد املركبة إلرشادات املرور وعالماته وتعليمات رجال املرور 

، عدم التزام اجلانب ( 09()05( )39)اد عدم اتباع نظم السري وخمالفة أحكام املو . اخلاصة  بتنظيم السري 
االمين من هنر الطريق املعد للسري يف االجتاهني ، تسيري مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان  
كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير منها مواد قابلة لالشتعال او مضرة بالصحة أو مؤثرة على صالحية الطريق 

ولتها اشياء تشكل خطرًا على مستعملي الطريق أو تؤذيهم ، تعمد تعطيل حركة للمرور او يتساقط من مح
املرور يف الطرق العامة أو إعاقتها ، ترك املركبات او احلبوانات أو االشياء يف الطريق حبالة ينجم عنها تعريض 

وانه أو أعطى إمسًا أو حياة الغري أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة املرور أو إعاقتها ، رفض إعطاء إمسه اوعن
املرتدي ملالبسه الرمسية لدى االشتباه به ألسباب معقولة يف ارتكاب –عنوانًا كاذبًا ألي فرد من افراد الشرطة 

 .خمالفة مبوجب هذا القانون

 الفرع الخامس

  2مخالفات المرور في قانون المرور لدولة الكويت
اال يف افعال ( غرامة)ة فقطتدفع عنها مبالغ ماليمل ين  قانون املرور لدولة الكويت على خمالفات 

، واعترب كل املخالفات االخرى من باب اجلنح اليت تستوجب عقوبة احلبس زائدة الغرامة وجممل هذه حمددة
قيادة مركبة آلية مع عدم محل ترخي  تسيري املركبة أو رخصة القيادة أو أي تصريح : املخالفات تتمثل يف 

لية بسرعة تقل عن احلد األدىن للسرعة املقررة إذا ترتب على ذلك إعاقة آقيادة مركبة .ن خر يستلزمه القانو آ
ترك احليوانات بالطرق العامة من غري سائق ، أو خمالفة سائق هذه احليوانات لقواعد .حركة املرور بالطريق 

 .ات العادية لقواعد املرورخمالفة املشاة وراكيب الدراج. املرور أو إمهاله يف رقابة احليوانات وقيداهتا 

 الفرع السادس
 3المخالفات في قانون المرور لدولة ليبيا 

 :مت حتديدها يف القانون على ثالث فئات 

                                                           
 66املرجع السابق املادة   1
 532ص  2قانون املرور لدولة الكويت ملحق   2
 55/56/52املواد  505قانون املرور للجماهريية الليبية امللحق ص   3
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، وتشمل إستعمال مركبة ألية يف غري الغرض املرخ  يف استعماهلا من اجله ، قيادة الفئة األولى :أواًل 
سرقة ايا من إالشارات او عالمات املرور اليت .من سائقها  مركبة آلية بعد سحب ترخيصها او ترخي  القيادة

تضعها اجلهات املختصة او تعمد تغيري مكاهنا او اخفائها او تشويهها او اتالفها ، تصليح أي عطب خارجي 
قيادة مركبة آلية . بأي مركبة ناتج عن حادث تصادم دون احلصول مقدمًا على موافقة كتابية من شرطة املرور 

طريق العام بسرعة تزيد على احلد الكقرر طبقًا للقانون ،استعمال اهلاتف النقال أثناء القيادة سواء يف على ال
القيادة بدون رخصة أو السماح لشخ  بقيادهتا مع العلم بانه ال حيمل . طلب املكاملات اهلاتفية او استقباهلا 

 .ترخي  قيادة 

 .اخرتاق االشارة الضوئية  احلمراء فقط : وتشمل  56دة منصوص عليها يف املا الفئة الثانية ،:ثانياً 

قيادة مركبة آلية بدون إضاءة أو بدون عاكس للضوء  استعمال مركبة الية على  الفئة الثالثة ،: ثالثاً 
 قسم الطريق إىلمن واملتانة ، اجنياز اخلطوط الطولية املتصلة اليت تالطريق العام دون ان تتوفر شروط األ

السري باملركبة فوقها أو خمالفة أي إشارة من إشارات الوقوف أو التوجه اإلجباري أو الدخول مسارين أو 
املمنوع اليت تضعها شرطة املرور وفقاً للمادة احلادية والثالثني من هذا القانون ، استعمال املركبة منبهات صوتية 

ك باستثناء مركبات القوات املسلحة مزعجة أو غري مألوفة وكل من شأنه أن يسبب اإلزعاج أو الضوضاء وذل
ترك املركبة اآللية . واإلسعاف الطيب واملطايفء والشرطة ، تعطيل حركة السري  على الطرق العامة بشكل متعمد 
 .واهبا مفتاح إدارهتا أو لعدم إختاذ اإلحتياطات املناسبة لعدم إستخدامها بطريقة غري مشروعة

 الفرع السابع

 1لمرور لمملكة البحرين المخالفات في قانون ا
يف مادة واحدة فقط  وحصرت  –اليت يعاقب عليها بالغرامة  –ن  يف هذا القانون على املخالفات 

 :املخالفات يف اآليت 

قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن احلد األدىن للسرعة املقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة املرور  :أوال
خمالفة مركبات النقل لشروط .  كبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من املركبةمساح قائد املر . بالطريق العام

قيادة املركبة ليال بدون استعمال األنوار األمامية املقررة واألنوار .  وزن احلمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طوهلا
فعال أو غري صاحلة اخللفية احلمراء أو عاكس األنوار املقرر، وذلك سواء كانت األنوار غري مستعملة 

استعمال األنوار العالية املبهرة للبصر أو املصابيح الكاشفة على وجه خمالف .  لالستعمال أو غري موجودة
وقوف املركبة ليال يف الطريق العام يف األماكن غري املضاءة بدون إضاءة األنوار .  للمقرر يف شأن استعماهلا

عدم اتباع قائد املركبة إلشارات املرور .  لفية أو عاكس األنوار املقررالصغرية واألمامية واألنوار احلمراء اخل
                                                           

 505ص 9قانون املرور ململكة البحرين املرجع السابق امللحق   1
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وعالماته وتعليمات إدارة املرور والرتخي  اخلاصة بتنظيم السري أو قراراهتا اخلاصة بالوقوف يف أماكن معينة أو 
جلانب األمين من هنر عدم التزام ا.  باالمتناع عن الوقوف يف أماكن معينة أو مبنع السري يف بعض الطرق العامة

تسيري مركبة يف الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها .  الطريق املعد للسري يف االجتاهني
دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من محولتها أو تسيل منها مواد قابلة لالشتعال أو مضرة بالصحة أو 

من محولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملي الطريق العام أو  مؤثرة على صالحية الطريق للمرور، أو يتساقط
إحلاق .  إحلاق أضرار أو تلفيات لعالمات أو إشارات املرور أو تغيري معاملها أو أماكنها أو اجتاهاهتا.  تؤذيهم

 .أضرار أو تلفيات مبمتلكات األفراد أو باملرافق العامة 

 .من القانون (  50،52،5،0،20،24،62،66،65،60،63،60) خمالفة أحكام املواد  :ثانياً 

 الفرع الثامن

 :1المخالفات في قانون المرور لسلطنة عمان 
مع عدم اإلخالل بالتدابري املقررة يف هذا القانون ، يعاقب (: 55)ن  على عقوبة املخالفات يف املادة 

ذا القانون او اللوائح والقرارات بغرامة ال تزيد عن مائة لاير كل من خيالف أي حكم من األحكام الواردة هب
 .ما مل ين  القانون على عقوبة خاصة به / املنفذة له 

 الفرع التاسع 
 :2المخالفات في مدونة السير المغرب
عدم احرتام السائق للوقوف املفروض : ) مت الن  عليها يف مادة واحدة فققط مشلت االفعال التالية 

كيلومرتا يف الساعة ويقل عن   34جتاوز السرعة املسموح هبا مبا يفوق  .بعالمة قف أو بإشارة الضوء األمحر 
التجاوز الغري القانوين سري املركبات . كيلومرتا يف الساعة ، السري يف االجتاه املمنوع ، عدم احرتام االسبقية   54

على شهادة املراقبة  سياقة مركبة دون احلصول.يف الطريق العمومية ليال بدون انارة خارج التجمعات العمرانية 
وقوف أو توقف مركبة بقارعة . على شريط التوقف العاجل او التوقف الغري مربر بطريق سيار  السري. التقنية 

جتاوز السرعة .  ليست فيها إنارة عمومية  ليال او عند عدم كفاية الرؤية وذلك دون إنارة ودون تشوين 
سياقة دراجة نارية أو دراجة ثالثية . كيلومرتا يف الساعة   34ز كيلومرتا وال يتجاو   54املسموح هبا مبا يفوق 

ذة و العجالت مبحرك أو الدراجات رباعية العجالت مبحرك اليت ال تتوفر على هيكل ، دون استعمال خ
اركاب طفل يقل عمره عن عشر سنوات باملقاعد . عدم احرتام اجبارية استعمال حزام السالمة  . متعمد

 . األمامية للمركبة
                                                           

 508ص  04م امللحق 53/5/0993بتاريخ  58/93مرسوم سلطاين بقانون املرور رقم  1
 554ص 00م امللحق رقم5404/فرباير/00صادر يف 2/04/0قانون رقم  2
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ونة السري ململكة البحرين عن ما جاء يف القانون دواضح االختالف يف تصنيف املخالفات يف م: املقارنة
ويالحظ التشديد يف املخالفات الواردة ال تشمل خمالفات القيادة والرخ  اليت تعترب من باب ..السوداين 
 .اجلنح 
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 رابعالمبحث ال
 المرور السودانيالجرائم في قانون 

 مقارناً بالفقه اإلسالمي و قوانين  المرور العربية
 

 :  تمهيد و تقسيم 
و يف هذا املبحث نتناول اجلرائم ، يف املبحث السابق تناولنا املخالفات اليت وردت يف قوانني املرور العربية 

بني اجلرائم و اجلنح بتصنيف العقوبة وفقا ونفرق ، و اجلنح يف قوانني املرور وفقًا للمناهج اليت اتبعتها القوانني 
ذهب االجنلوسكسوين للجرائم و احلبس و السجن يف املذهب الالتيين يف امل( السجن) للمذاهب املتبعة 

 : و ذلك  يف املطالب التالية . للجنح و اجلرائم حيث ال توجد عقوبة حبس يف املذهب االجنلوسكسوين 

 .م  5404املرور السوداين لسنة  اجلرائم يف قانون: املطلب األول 

اجلرائم يف قوانني املرور العربية اليت أخذت بتصنيف األقعال املخالفة إىل جرائم وخالفات : املطلب الثاين 
 . عمالً باملذهب االجنلوسكسوين 

ب اجلرائم يف قوانني املرور العربية اليت أخذت بتصنيف األفعال املخالفة وفقَا للمذه: املطلب الثاث 
  .الالتيين 

 المطلب األول 
 م 0202الجرائم في قانون المرور السوداني لسنة 

 الفرع االول
 : الجناية على النفس و ما دونها و اتالف المال

 ( : تسبيب الموت)الجناية على النفس : أوالً 
أ  من /66حيث نصت املادة ، من أكرب اجلنايات اليت يعاقب عليها قانون املرور اجلناية على النفس 

 ( .الدية أو الديات أياُ كانت قيمتها ونوعها، يف حاالت تسبيب املوت ) القانون على عقوبتها 

 :  عناصر الجناية على النفس التي توجب الدية في قانون المرور  -0
 :يشرتط العتبار الفعل جناية على النفس مبوجب أحكام قانون املرور ؛ توافر العناصر التالية 
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ذلك ألن اجلرائم املرورية كافة يشرتط فيها أن تقع اجلرمية نتيجة : ة ألحكام قانون املرور ارتكاب خمالف . أ
و املخالفة الغالبة اليت تؤدي .   جيث يعتمد اجلاين اتيان خمالفة أياً كان نوعها . ملخالفة ألحكام املرور 

ة بطيش أو القيادة اخلطرة أو كالقيادة بإمهال أو القياد، ملموت شخ  هي املخالفات املرتبطة بالقيادة 
 .   أو القيادة حتت تأثري اخلمر أو املخدر ، قيادة عربة يف حالة خطرة 

سواء  ، أن تكون نتيجة خمالفة اجلاين وفاة شخ  . أن تؤدي هذه املخالفة إىل إزهاق روح إنسان حي  . ب
 . كان هذا الشخ  مستعماًل للطريق أو مستقالً لذات املركبة اليت يقودها  اجلاين 

يشرتط عدم اجتاه قصد اجلاين إىل موت  ( : اخلطأ يف الفعل)عدم اجتاه إرادة اجلاين ملوت اجملين عليه  . ج
و أن قتل اجملين عليه كان نتيجة خلطأ اجلاين سواء كان أكان هذا اخلطأ يتمثل يف عدم ، اجملين عليه 

و اذا كان اجلاين يقصد . أو لرعونة اجلاين ، االنتباه أو عدم التقدير السليم لظروف السري على الطريق 
حيث ، ه ؛ فإن فعله هذا خيرج عن دائرة قانون املرور إىل القانون اجلنائي بإتيان املخالفة قتل اجملين علي

 . أن الفعل يف هذه احلالة يعترب قتالً عمداً وحياكم اجلاين مبوجب القانون اجلنائي 

أن تكون هنالك عالقة سببية بني فعل اجلاين وموت اجملين عليه و إن تداخلت أسباب أخرى مع فعل  . د
ني فعل اجلاين وموت اجملين عليه و إن تداخلت أسباب أخرى مع فعل اجلاين و أدت اجلاين سببية ب

وال يقطع عالقة السببية .  لوفاة اجملين عليه وكان فعل اجلاين أحد األسباب فتظل مسئولية اجلاين قائمة 
 مثل اإلمهال من جانب، بني فعل اجلاين و النتيجة تدخل أسباب أخرى ليست للجاين عالقة هبا 

 .  أو عدم تقدمي العناية الطبية الكافية للمريض ، الطبيب املعاجل ان مل يكن جسيماً 

وتقطع عالقة السببية بني فعل اجلاين والنتيجة تداخل عوامل أخرى ميكن أن تصلح لوحدها حلدوث 
أو تعرض اجملين ، أو منع اجلاين من إسعاف اجملين عليه ، النتيجة كقيام آخر باعتداء مماثل على اجملين عليه 

 .  1كحريق املستشفى الذي يعاجل فيه اجلاين مثاًل ، عليه ألي فعل آخر يصلح ان يكون سبباً يؤدي إىل وفاته 

 :   2تسبيب الموت خطأً في الفقه اإلسالمي
 :يف الفقه اإلسالمي تسبيب املوت خطًأ يكون يف حاالت 

و تسمى هذه . من يرمي غرضًا فيصيب شخصًا ك، إذا تعمد اجلاين الفعل دون أن يقصد اجملين عليه  .0
 .احلالة اخلطأ يف الفعل 

                                                           
 065-060اجلرمية والعقوبة يف الفقه االسالمي االمام حممد ابو زهرة ص   1
 34ص 9، املغين مرجع سابق ج 535ص  2اية احملتاج  جهن 2
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إذا تعمد اجلاين الفعل و قصد اجملين عليه على ظن أن الفعل مباح بالنسبة للمجين عليه و لكن تبني أن  .5
و . كمن يرمي من يظنه جندياً من جنود األعداء فإذا هو مسلم أو معاهد أو ذمي . اجملين عليه معصوم 

 .  هذه احلالة اخلطأ يف القصد تسمى 
 .أن ال يقصد اجلاين الفعل و لكنه يقع نتيجة لتقصريه  كمن ينقلب وهو نائم على ىخر فيقتله  .3
ان يتسبب اجلاين يف الفعل ، كمن حيفر حفرة يف الطريق فيسقط فيها أحد املارة لياًل وتؤدي السقطة  .0

 .لوفاته 
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يـَْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإالَّ َخطَئًا َوَمن قـََتَل  : واألصل يف التحرمي والعقاب  على القتل اخلطأ 

ُقوْا فَِإن َكاَن  َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو ْمْؤِمٌن  ِمن قـَْومٍ ُمْؤِمنًا َخطَئًا فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإىَل أَْهِلِه ِإالَّ َأن َيصَّدَّ
نَـُهْم مِّيثَاٌق َفِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإىَل أَْهِلهِ  َنُكْم َوبـَيـْ  َوحَتْرِيُر َرقـََبٍة مُّْؤِمَنًة َفَمن ملَّْ جيَِْد فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِإن َكاَن ِمن قـَْوٍم بـَيـْ

واخذ الفقهاء بقاعدتني عامتني لتحديد ،   1 مَِّن الّلِه وََكاَن الّلُه َعِليمًا َحِكيماً  َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ تـَْوبَةً 
 .مسئولية اجلاين يف اخلطأ 
 :القاعدة األوىل  

كل ما يلحقق ضرراً بالغري يسأل عنه فاعله أو املتسبب به إذا كان ميكن التحرز منه ، ويعترب انه حترز اذا 
 .تياط والتبصر ، فاذا كان ال ميكنه التحرز منه اطالقاً فال مسئولية مل يهمل اويقصر يف االح
إذا كان الفعل غري مباح شرعاً وأتاه الفاعل دون ضرورة  وما تولد منه يسأل عنه الفاعل : القاعدة الثانية 

 .سواء كان مما ميكن التحرز عنه 
 : 2وللجناية على النفس حطأ ثالثة اركان

 ين عليه فعل يؤدي لوفاة اجمل.0
 ان يقع خطا من اجلاين. 5
 .ان يكون بني اخلطا ونتيجة الفعل رابطة نسبية . 3

مبراجعة احكام تسبب املوت يف الفقه االسالمي يالحظ ان مسئولية سائق املركبة عند الفقهاء تنسب اىل 
ى اهلل عليه وسلم مسئولية سائق الدابة مبنية على احلديث الشريف الذي رواه النعمان بن بشري عن النيب صل

من أوقف دابة يف سبيل من سبل املسلمني ، او يف سوق من اسواقهم  فأوطأت بيد او رجل فهو : ) انه قال 
اىل ان من سري دابة او ساقها او قادها فوطئت إنساناً او كدمته او صدمته فهو مسئول ا حيث ذهبو ( ضامن 

عن ذلك كله  ألنه مما ميكن التحرز عنه حبفظ الدابة وتنبيه الناس اما نفخ الدابة برجلها او ذنبها انساناً 
فسقط واصيب فال فأحدثت إصابة مات منها وكذلك بوهلا او روثها او لعاهبا مالبس انسان او زلق فيه 

                                                           
 95سورة النساء االية   1
، هناية احملتاج مرجع 522-558ص  9، املغىن مرجع سابق ج586-520ص  2بدائع الصنائع مرجع سابق ج  2

 503-500ص  6، مواهب اجلليل مرجع سابق ج 354-333؛3ص2سابق ج
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مسئولية على الراكل او السائق او القائد الن سبب االصابة مما ال ميكن التحرز عنه ، والن الرسول صلى اهلل 
 .1أي نفخ الدابة برجلها جبارا اي المسئولية عنه" والرجل جبار " عليه وسلم قال 

" ريرة عن رسول اهلل أنه قالكما ذهب البعض ايل نسبتها اىل فعل العجماء استنادا للحديث عن أيب ه
 ".العجماء جرحها ُجَبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس 

ومبقارنة االحكام اليت اخذ هبا القانون  السوداين جندها تتفق مع االحكام الواردة يف الشريعة االسالمية من 
 .حيث اركاهنا وعقوبتها 

 :ثانياً الجناية على ما دون النفس 
:) العقوبات اليت توقعها حماكم املرور " ب /22لقانون على جرمية تسبيب االذى واجلراح يف املادةن  ا

 ("يف حاالت تسبب االذى واجلراح العقوبات املنصوص عليها يف القانون اجلنائي 
اليها  ومتاثل اال كان الالزمة لقيام جناية املرور على مادون النفس أركان اجلناية على النفس اليت تعرضنا

 :من حيث اشرتاط 
 ارتكاب خمالفة الحكام املرور .0
 (ان يايت الفعل اخلطأ) عدم توفر القصد اجلنائي  .5
 .وجود عالقة سببية بني الفعل اجلاين والنتيجة  .3
ويشمل الركن الرابع لقيام جنايات املرور على دون النفس يف ان يؤدي فعل اجلاين اىل إحداث أذى  .0

 . رجة املوت باجملين عليه ال يصل اىل د

وبناءا على ما جاء يف هذا الن  فان اجلنايات على ما دون النفس يف القانون تتمثل يف تسبيب األذى 
واصطالح األذى من املصطلحات القانونية اليت تطلق يف فقه القانون االجنلوسكسوين للتفرقة بني درجات 

يظهر تأثر املشرع مبسلك املشرع يف الفقه ويف صياغة هذه املادة . الضرر البدين الذي يقع على االنسان 
القانوين اهلندى و االجنليزي  الذي كان متبعا يف القوانني اليت الغيت بعد تطبيق احكام الشريعة االسالمية يف 

 .م0983عام 

كل من يتسبب إلنسان ) 520املادة /م0920وتعريف االذي الذي جاء يف قانون العقوبات امللغي بعام
من ذات القانون  525وقد عرفت املادة . 2(مرضا او عاهة يكون قد سبب له االذي  اذى جسمانيا او

 :أنواع اإلصابات اآليت بياهنا هي وحدها اليت تعترب أذى جسيماً : األذى اجلسيم باآليت 

  

                                                           
 ، 522-558ص 9، املغين مرجع سابق ج 586-520ص 2بدائع الصنائع مرجع سابق ج 1
 85ص 0لغاة جملدجمموعة قوانني السودان الطبعة الرابعة امل 2
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 الخصاء.0
 احلرمان بصفة دائمة من إبصار العني او مسع االذن او النطق

 مفاصله احلرمان من عضو من اعضاء اجلسم او

 .اتالف عضو من اعاء اجلسم او مفصل من مفاصله او االخالل بقوة اي عضو او مفصل 

 .أس او الوجه او اي جزء من اجلسم تشويهاً دائماً ر تشويه ال

 .كسر او خلع احد العظام او االسنان 

اعماله يوما املا جسمانيًا او عجز عن  نسان للخطر او يسبب له ملدة عشريناي اذي يعرض حياة اال
 .املعتادة 

 الفرع الثانى 

 الجرائم المرورية األخرى 
 :وتشمل أربع جرائم 

حيث يعد مرتكب جرمية أى شخ  يقود مركبة على الطريق بطيش :  1القيادة بطيش أو بسرعة: أواًل 
أو بسرعة أو بكيفية تعرض مستعملى الطريق للخطر ويعاقب بالسجن مدة ألتتجاوز شهر كما جتوز حماكمته 

 .بالغرامة 

 :2والطيش يكون ىف صورتني 

به ، أوهى سوء ية وعلم وهى سوء التقدير ىف عمل يتعني من القائم به أن يكون على درا: الرعونة / 0
تقدير للكفاءه والقدرة ، وهى ىف العادة تنجم عن عدم مراعات قواعد اخلربة اإلنسانية اخلاصة أو املهنية الىت 
توجبها ممارسة مهنة أو حرفة معينة ، من ناحية ، ومن ناحية ثانية ، قد تنجم عن مسلك إجياىب يقوم به اجلاىن  

قيام به بالكيفية الىت مت هبا ، أو ىف الوقت الذى مت فيه ، كالطبيب الذى يقوم كان يتعني عليه األمتناع عن ال
 .صول املهنية والقواعد العلمية بإجراء عملية جراحية ملريض دون أن يراعى ىف ذلك أبسط األ

، وهى حالة تقوم مبجرد االستخفاف باألمر  ((عدم االحرتاز)) وتسمى فقهاً أيضاً : عدم اإلحتياط / 5
، ن أمر قابل إلحداث مثل هذا الضررم اختاذ االحتياط الالزمة ملنع حدوث الضرر املمكن تصور حدوثة موعد

وبالتاىل عدم االحتياط ىف جوهرة عبارة عن اختاذ موقف إجياىب يتمثل ىف مباشرة اجلاىن لسلوك كان يتعني عليه 

                                                           
 58مرجع سابق املادة 5404قانون املرور السوداين لسنة   1
 052ص  0التشريع اجلنائى االسالمى مرجع سابق ج  2
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اخلربة اإلنسانية العامة تأىب إتيان مثل هذا  اإلمتناع عن إتيابة ، نظرا ملا يرتتب عليه من أضرار ، وان قواعد
يف الطريق ويصدم شخصآ ات يف مثل هذه الظروف ،كسائق السيارة الذي يقود سيارته بسرعه جنونية يالسلوك
 .فيقتله 

ويعرف بعض فقهاء القانون الطيش باخلطأ  اجلسيم ويقصد احنراف الشخ  اكثر مما جيب ان يسلكه    
اخلطأ يسريآ إذا وقع بأقل من ذلك ، وميكن عد اخلطأ املصحوب بالتوقع اشد  الشخ  املعتاد، ويكون

وتبدو هلذه التفرقة أمهية ىف ( . الشخ  املعتاد )يوجد معيار جسامة من اخلطأ الغري مصحوب بالتوقيع ،وال
طأ املرتكب حتديد العقاب الذى يقررة القاضى بناًء على سلطتة التقديرية ويكون العقاب شديدًا إذا كان اخل

 . 1جسيماً أما إذا كان اخلطا املرتكب يسرياً فيكون العقاب تبعاً لذلك أقل

مل خت  بتعريف تفصيلى حيث يعرف الفقه والطيش ىف الفقه اإلسالمى درجة من درجات اخلطأ 
وإمنا ن  عليه ىف هذا القانون ملعاجلة خمالفات القيادة الىت هتدد احلياة . اإلسالمى اخلطأ وفقًا ملا أوضحناه 

 .السالمة واملمتلكات كالرعونة ىف القيادة وعدم مراعآة حالة الطريق وظروف حركة املرور و 

 : 2أو المخدر القيادة تحت تأثير الخمر: ثانيآ 
أي شخ  يقود مركبة أو يشرع يف قيادهتا وذلك )ة وفقآ ألحكام قانون املرور حيث يعد مرتكبآ جرمي

وقوعه حتت تأثري اخلمر أو املخدر ،ويعاقب بالسجن مدة الجتاوز سته أشهر والغرامه مبا الجياوز مخسة أثناء 
 . ألف جنيهآ باالضافه ايل أي عقوبة مقرره يف أي قانون آخر

 :  وتقوم هذه اجلرمية علي االركان التاليه

 .قيادة مركبه علي الطريق  -0

 .ثناء القيادة أان يكون السائق شاربآ خلمر أوخمدر  -5

كما يعترب تناول املخدرات وتعاطيها يف أية . يعترب جرمية قائمهة بزاهتا  3وتعاطي وحيازة اخلمر يف قانون   
اليت تقرأ (28)صورة منصورها جرمية حيث يعاقب القانون اجلنائي علي شرب اخلمر ون  علي ذلك يف املادة 

 (.من يشرب مخرآ او حيوزها أويصنعها ،يعاقب باجللد أربعني جلدة إذا كان مسلمآ)

                                                           
 –حممود جنيب حسىن . ، قانون القسم العام د  000ص  –فوزية عبدالستار . النظرية العامة للخطأ غري العمدى د  1

 .694ص  –مرجع سابق 
 .59املرجع السابق املادة قانون املرور   2
 28م مرجع سابق املادة 0990القانون اجلنائى السوداىن لسنة   3
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عن ارتكاب هذه  ارو علي املسلمني ،وغري املسلمني  يعذقوبة احلديه  املقرره شرعآ وتوجب املادة الع
اخلمور على إعتبار أهنا تذهب العقل ، وتقوم فكرة العقاب علي تعاطي ( القيادة حتت تأثري اخلمر )اجلرمية 

اىل أن اخلمر تقود ىف   وجتعل متعاطيها غري واع أو مدرك لتصرفاتة ، مما جيعل تقديرة لألمور غري سليم ، إضافة
 .كثري من األحيان اىل إتيان احملظورات األخرى الىت متثل ىف ذاهتا جرائم يعاقب عليها القانون 

وملا كانت قيادة املركبات على الطريق من املسائل الىت تتطلب أن يكون قائد املركبة على الطريق ىف كامل 
ستعملى الطريق األخريني فنجد أن املشرع أعترب جمرد قيادة وأعيًا بكل تصرفاتة لضمان سالمة م.قواه العقلية 

مركة على الطريق دون إرتكاب خمالفة بواسطة من كان متناواَل للخمر جرمية مرورية تتم حماكمتها أمام حمكمة 
م والىت ختت  بتوقيع القوبات 5404من قانون املرور لسنة  59املرور املختصة املشكلة مبوجب أحكام املادة 

اجللد مبا الجياوز ( ج/62/5)من ذات القانون والىت من بينها ما جاء ىف املادة  62نصوص عليها ىف املادة امل
 .كحد جلرمية شرب اخلمر ، إضافة للعقوبات األخرى الواردة باملادة   –جلدة  04

ثرات  العقلية من قانون املخدرات واملؤ ( 54)وترمي تعاطى املخدرات واملؤثرات العقلية ن  عليه ىف املادة 
م الىت تعاقب كل من يتعاطى او يشرتى أو ينتج أو يصنع أو حيوز على املخدرات أو مؤثرات 0990لسنة 

عقلية بقصد تعاطيها أو بزرعها لينتج منها آى من أنواع املخدرات أو املؤثرات العقلية ، أو يستخلصها منها 
 .طيهابغرض تعا

 المطلب الثاني
 ربية التي أخذت بتصنيف األفعال المخالفة إلي جرائمالعالجرائم فى قوانين المرور 

 ومخالفات عمال بالمذهب االنجلوسكسون
 :تقديم وتقسيم 

اىل جرائم وخمالفات هنالك بعض الدول العربية أخذت مبنهج مماثل للقانون السوداىن ىف تصنيف األفعال       
 :ونتناول اجلرائم الواردة ىف هذه القوانني ىف الفروع التالية . الجنلوسكسوىن فقط  آخذين مبا جاء ىف الفقه ا

 :1الجرائم فى قانون المرور لسلطنة عمان: الفرع األول 
ىف هذا القانون صنفت األفعال املخالفة اىل جرائم تطبق فيها عقوبة السجن والغرامة وخمالفات يعاقب      

 : وقد جاءت اجلرائم ىف هذا القانون حمددة ىف مواد موجزها . عليها بالغرامة فقط 

 .خمالفة االحكام اخلاصة بتسجيل وترخي  املركبات  / 0

                                                           
 09مادة  508ص  04امللحق رقم   1
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 علومات غري صحيحة ،االدالء ببيانات أو تقدمي م / 5

قيادة مركبة بدون فرامل ، وقيادة مركبة غري سارية التأمني ، تعمد تعطيل حركة املرور ، اجراء سباق بغري  / 3
 .ترخي  ، قيادة مركبة عكس االجتاه

قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو هتور أو بدون ترو او حتت تأثري مخر أو خمدر أو أية مؤثرات عقلية  /0
أو قام بالتجاوز ىف مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة  أخرى

األشخاص أو أمواهلم للخطر ، ارتكاب فعل خمالف لألداب أو السماح به باملركبة ، استعمال املركبة 
لوحات  قيادة مركبة آلية سحبت رخصة تسيريها أو. األلية ىف غري الغرض املبني برتخي  تسيريها 

 . 1أرقامها أو كان قد ألغى ترخي  تسيريها أو كانت رخصة قيادة سائقها مسحوبة أو ملغ

صيانة املركبات املشرتكة . ، خمالفة قواعد املرور وآدابة ( 5،20،80،90فقرة /60)خمالفة أحكام املواد  / 5
 ىف حادث مرور دون 

  :المقارنة
االجنلوسكسوىن ىف تقسيم اجلرائم اىل جاءت األفعال املخالفة ىف قانون املرور لسلطنة عمان وفقاً للمنهج 

وجاء األختالق ىف تفصيل اجلرائم ىف قانون املرور . جرائم وخمالفات وتوافق ىف ذلك مع القانون السوداىن 
 .انون السوداىن الذى حددها بسبعة فقط لسلطنة عمان حيث توسع ىف األفعال الىت تعترب جرائم أكثر من الق

 الفرع الثانى
 : 2الجرائم فى قانون المرور لدولة تونس

 :ونوجزها فيما يلى ( جرائم الجوالن )تم النص عليها فى الباب الثامن مسمى      
المجاوزة . عدم احترام عالمات أو  اشارات الوقوف : تشمل  3مائالمجموعة االولى من الجر  / 0

 . الوقوف أو التوقف أو السير الى الوراء  على المعبد من الطرق . الممنوعة 
استعمال اكثر من رخصة سياقة من نفس الصنف  .قرار سحب رخصة السياقة  اقتضاهالسياقة خالفاً ملا 

يري شهادة تسجيل عربة يف اآلجال القانونية املضبوطة بقرار من نقل اشخاص على عربة غري مهيأة لذلكعدم تغ
تعليم السياقة بعربة .فرار السائق بعد احلادث تعليم السياقة برتخي  منتهي الصلوحية . الوزير املكلف بالنقل 

 .وضع او استعمال الة كاشف الرادار بالعربات او جتهيزها هبا . ال تستجيب للشروط املطلوبة 
                                                           

 54املرجع السابق املادة   1
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جتاوز السرعة القصوى املسموح هبا بعشرين كلم يف السعة او اكثر اضرار مادية : 1وعة الثانية المجم .0
اجملاوزة املمنوعة السياقة خالفًا ملا أقتضاه قرار سحب -:للغري او كان مقرتنا باحدى اجلنح التالية 

السياقة حتت تأثريها  -.وضع أو استعمال آلة كاشف الرادار بالعربات أو جتهيزها يها  -رخصة السياقة
عدم  -.السياقة بدون رخصة أو السياقة بدون احلصول على الصنف املطلوب  -.حالة كحولية 

 .االمتثال الشارة الوقوف أو للمراقبة من قبل االعوان املكلفني بذلك واملباشرين 
السياقة بدون رخصة او السياقة بدوناحلصول .السياقة حتت تأثري حالة كحولية : 2ة المجموعة الثالث .3

السري يف االجتاة املعاكس بالطرقات السيارة او الرجوع علي االعقاب ال سيما  –علي الصنف املطلوب 
به من عدم االمتثال الشارة الوقوف او للمراق.بعبور االرض املسطحه او باستعمال نقاط العبور اخلاصة 

رفض اخلضوع الجراءات اثبات احلالة الكحوليه او تناول .قبل االعوان املكلفني بذلك واملباشرين 
 .مشروبات كحولية  داخل عربة بالطريق 

استعمال عربة غري حاملة للوحة الصانع يف اجلوالن من قبل  مالك او ممثل .عدم العالم بتحطيم عربة   -6
 .تعليم السياقة بدون اجازة .ت جوهرية علي عربه بدون ترخي  قانوين لشخ  معنوي ادخال تغريا

خمالفة االحكام املتعلقة باملرور علي اجلسور وجوالن . تعليم السياقة بدون احلصول علي شهادة الكفاءه املهنية 
 .جمموعات العربات اليت تشتمل علي عدة عربات جمرورة والنقل االستثنائى

وضع عربة يف اجلوالن غري حاملة للبيانات املتعلقة بتشخيصها او وقع حموها او  : المجموعة الرابعة  .4
ادخال تغري علي البيانات املتعلقه بتشخي   -5ازالتها جزئيآ او كليآ او وقعت احاطتها باللحام 

اجلوالن بعربة غري . حتمل رقم تسجيل ال خيصها استعمال عربة جمهزه بلوحة تسجيل  -3.العربة 
 .و بشهادة تسجيل مدلسة اوغري مطابقة للعربة مسجلة ا

اخلطأ املنجر عن حادث مرور بسبب عدم اخذ مرتكب اجلرح علي وجه : 3المجموعة الخامسة  .5
االحتياطات الالزمة اثناء السياقة ،اذا ثبت ان السائق املتسبب يف القتل او اجلرح علي وجه اخلطأقد 

 .سؤولية اجلزائية او املدنية اليت ميكن ان يتحملها تعمد الفرار حماوال بذلك التفصي من امل

 : المقارنة
فصل هذا القانون اجلرائم املعاقب عليها بالسجن والغرامة ومل ترد فيه جنح عقوبتها احلبس علي الرغم من 

تنقسم خمالفات احكام هذة اجمللة والنصوص ))نصت علي تقسيم اجلرئم واملخالفات كما يلي : 83ان املادة 
                                                           

   86املرجع السابق املادة   1
   82املرجع السابق املادة   2
 94-89املرجع السابق املواد  3
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تصنيف اجلرائم (( .جنايات  -.جنح  -.خمالفات خطرية  -.خمالفات عادية  -:التطبيقية هلا إيل اربعة اقسام 
وعقوبتها ىف هذا القانون أوضح وامشل مما جاء بقانون املرور السوداىن حيث توسع القانون ىف اجلرائم املرورية 

 .ردت كجنح ىف هذا القانون حيث أن هنالك العديد من املخالفات ىف القانون السوداىن و 

 المطلب الثالث 
 الجرائم فى قوانين المرور العربية التى أخذت بتصنيف األفعال المخالفة وفقاً للمذهب الالتينى

 :تمهيد وتقسيم 
أخذ قانون املرور السوداىن وقانون املرور لسلطنة عمان ودولة تونس بتقسيم األفعال املخالفة ىف قانون         

املرور اىل خمالفات وجرائم يعاقب عليها بالسجن والغرامة أو الغرامة فقط ، وبقية الدول العربية االفعال املخالفة 
 :ني ىف الفروع التالية ىف قانون املرور اىل جنح وخمالفات فقط كما سنب

 الفرع األول 
 1الجنح فى قانون المرور المصرى 

أخذ قانون املرور املصرى ىف تصنيف األفعال املخالفة إلحكامة باعتبارها خمالفات وجنح فقط كما      
 :يلى 

غري مرخ  هبا قيادة مركبة . قيادة مركبة آلية بسرعة جتاوز احلد األقصى للسرعة املقررة  : 2اجملموعة األوىل
قيادة مركبة بدون رخصة قيادة أو . أو كانت رخصتها قد أنتهت مدهتا أو سحبت رخصتها أو لوحتها املعدنية 

عدم محل مركبة النقل . برخصة ال جتيز قيادهتا أو برخصة أنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سرياهنا 
قيادة مركبة آلية خالية من . ات معدنية غري خاصة هبا السريع للوحات املعدنية املنصرفة هلا أو استعمال لوح

تعمد إثبات بيانات غري صحيحة ىف . الفراميل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحدامها غري صاحلة لألستعمال 
تغيري بيانات . تعمد تعطيل حركة املرور بالطرق أو إعاقتها . أو الطلبات املنصوص عليها ىف القانون النمازج 
ء او اإدارة عدم استيفاء إجراءات الرتخي  بإنشا.  اللوحات املعدنية املقررة ملركبات النقل السريع  أو لون

 .مدرسة لتعليم قيادة السيارات 

ة قياس سرعة املركبات او   ز حيازة أو استعمال اجهزة تكشف أو تنذر مبواقع أجه:  3اجملموعة الثانية
  .خمدر او مسكر  قيادة مركبة حتت تأثري. تؤثر علي عملها 

                                                           
 502ص 3املرجع السابق امللحق  0920قانون املرور املصري لسنة  1
 25املرجع السابق املادة   2
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 :المقارنة 
واضح االختالف بني ماجاء يف قانون املرور السوداين وقانون املرور املصري من حيث تصنيف األفعال  -0

حيث مل يرد يف القانون السوداين اعتبار األفعال اخلاصة باملركبات والقيادة . اليت تعترب جرائم او خمافات 
 .من قبيل اجلرائم ( قيادة مركبة مرخصة أوبدون رخصةالرتخي  والتسجيل واستخدام اللوحات و )
 .ذي والتلف حتاكم حتت قانون العقوبات املصري ب املوت وااليجنح تسب -5

 الفرع الثاني

 :1الجنح في قانون مرور الجزائر 
يضآ صنف األفعال املخالفة اىل خمالفات وجنح ، وصنف اجلنح حسب قانون املرور لدولة اجلزائر أ

ويالحظ التوسع ىف اعتبار االفعال جنحا مقارنة مبا جاء ىف القانون السودان  حيث اعتربت بعض جسامتها ، 
االفعال جنحا ىف هذا القانون بينما تعترب خمالفات ىف القانون السوداىن ونستعرض االفعال املخالفة الىت وردت 

 :ىف هذا القانون ومل ترد ىف القانون السوداىن 

كل سائق مل يتوقف بالرغم أنه على علم بأنه قد ارتكب : جنحة  يعد مرتكبا: 52اجملموعة االوىل 
أو تسبب ىف وقوعة بواسطة املركبة الىت يقودها وحياول اإلفالت من املسؤولية اجلزائية أو املدنية الىت . حلادث 

 .قد يتعرض هلا 

تعليمة بدون مقابل أو مبقابل  كل من يقود مركبة أو يرافق السائق املتدرب ىف إطار:  3اجملموعة الثانية
كل شخ  يقود مركبة وهو حتت تأثري مواد أو . وهو ىف حالة سكر . مثلما هو احملدد ىف هذا القانون 

جتاوز السرعة القانونية املرخ  هبا ىف الطريق وخارج التجمعات . أعشاب تدخل ضمن أصناف املخدرات 
رفض االمتثال . ك مفتوح  حلركة املرور بدون ترخي  وضع عائقاً على مسل. ساعة / كلم   54السكانية ب 

من هذا القانون وإمهال   030و / 034إلنذار التوقف الصادر عن األعوان املنصوص عليهم ىف املادة 
أو رفض اخلضوع لكل التحقيقات املنصوص عليها ىف هذا . الشارات اخلارجية الظاهرة والدالة على صفتهم 

 .بة أو بالشخ  القانون واملتعلقة باملرك

وضع مركبة للسري ذات حمرك أو مقطورة مزودة بلوحة تسجيل أو حتمل كتابة ال تتطابق مع املركبة أو مع 
كل ما حصل على رخصة سياقة أو حاول احلصول عليها أو على نسخة ثانية منها بواسطة .. مستعملها 

قود مركبة دون أن يكون حائزًا رخصة من ي. من قانون العقوبات  553تصريح كاذب طبقًا ألحكام املادة 
                                                           

 550ص  05قانون املرور لدولة اجلزائر مرجع سابق ملحق   1
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كل شخ  .. من يقود مركبة دون أن يكون حائزاً رخصة سياقة . سياقة صادرة بالنسبة لصنف املركبة املعنية 
استمر رغم تبليغة بواسطة الطرق القانونية بالقرار الصادر بشأنة واملتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة أو 

تبليغ قرار كل شخ  استلم .  قيادة مركبة يقتضى ألجل مثل هذه الوثيقة منع استصدار رخصة جديدة ىف
رفض رد الرخصة املعلقة أو امللغاة اىل املعاون التابع و . صادر بشأنة يتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة 

 .عدم االمتثال إلشارات األمر بالتوقف التام . هذا القرار للسلطة املكلفة بتنفيذ 

سري مركبة بدون إنارة أو إشارة أو  وقوفها ىف وسط الطريق . السري ىف اإلجتاه املمنوع . املناورات اخلطرية 
للهاتف احملمول أو اإلستعمال اليدوى . لياًل أو أثناء إنتشار الضباب ىف مكان خال من اإلنارة العمومية 

تشمل األجهزة السمعية . ناء السياقة اإلذاعى والسمعى أثالتصنت بكلتا األذنني بوضع خوذة التصنت 
 .البصرية أثناء السياقة 

كل شخ  يقوم حبيازة . كل شخ  الخيضع مركبتة للمراقبة التقنية الدورية اإلجبارية   :1اجملموعة الثالثة
أو إستعمال بأية صفة كانت جهاز أو آلة ختص  إما للكشف عن وجود أدوات تستخدم ملعاينة املخالفات 

 .تتم مصادرة هذا اجلهاز أو هذه األلة . ركة املرور أو عرقلة تشغيلها املتعلقة حب

  :المقارنة 
قانون املرور لدولة اجلزائر اعترب بعض األفعال املخالفة من قبيل اجلنح الىت يعاقب عليها باحلبس والغرامة 

 .خالفاً لقانون املرور السوداىن الذى صنف األفعال املخالفة اىل جرائم وخمالفات 

حدد القانون اجلزائرى بالتفصيل اجلنح ومشلت أنواع املخالفات الكبرية اخلاصة بالقيادة واملركبات واحلصول 
بينما حصر قانون املرور السوداىن اجلرائم ىف أفعال حمدودة  . على الرخ  بسبل غري مشروعة وحوادث املرور 

 .كما أوردنا

 الفرع الثالث
 2المرور للملكة العربية السعودية الجرائم والجنح فى منظام

وعقوبات للجرائم ( احلبس )هذا القانون أخذ بالنظام الالتيىن ىف تصنيف األفعال حيث أورد للجنح  
السجن ، وتوسع ىف اجلنح حيث أعترب بعض املخالفات الواردة ىف قانون املرور السوداىن جنحًا ونوجزها فيما 

 :يلى 

  

                                                           
 80-83املرجع السابق   1
 550ص  0امللحق رقم   2
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 :الجنح : أوالً 
ة ىف ينوهى املب: الفئة الثانية ( أ)ة ىف جدول املخالفات رقم ينوهى املب: الفئة االوىل : األوىل اجملموعة 

 (ج)ينة ىف جدول املخالفات رقم وهى املب: الفئة الثالثة ( ب)جدول املخالفات رقم 

يعترب الفعل جنحة إذا أدى احلادث املوجب للمسئولية اىل قطع أو استئصال عضو أو  :1اجملموعة الثانية
برت أحد األطراف أو اىل تعطيلها أو تعطيل إحدى احلواس عن العمل أو تسبب ىف أحداث عاهة دائمة 

ن إذا جنم عن احلادث املوجب للمسئولية مرض أو تعطيل شخ  ع. أوتشويه جسيم له مظهر العاهة الدائمة 
إذا زادت مدة املرض أو التعطيل عن العمل عن عشرة أيام ومل تتجاوز شهراً . العمل مدة تزيد عن الشهر 

إذا مل يتجاوز األذى احلاصل عن مرض أو تعطيل املصاب مدة . عوقب املتسبب باحلبس من أسبوع اىل شهر 
 .عشرة أيام 

 : 2ثانياً الجنايات
كل حادث سري : سجن والغرامة ووردت ىف القانون كما يلى وهى املخالفات الىت أستوجبت عقوبة ال

وكل سائق مركبة تسبب ىف حادث ومل . موجب للمسئولية ينتج عنه موت إنسان يعاقب املتسبب فيه بالسجن 
 .يقف على الفور أو مل يعتىن باجملىن عليه أو حاول التمل  من التبعة باهلرب يعاقب بالسجن 

بية السعودية خالفًا للقانون السوداىن اورد ثالثة انواع من العقوبات الغرامة قانون املرور للمملكة العر 
 540واملادة  099وجاء السجن ىف املادة . واحلبس والسجن واألصل ىف العقوبات السالبة للحرية ىف احلبس 

احلادث املرور عقوبة على املتسبب ىف موت إنسان او اهلارب من املسئولية اجلنائية عن من باب التشديد ىف ال
 .بينما مل حيدد القانون السوداىن حدا أدىن للسجن . حبد أدىن ستة أشهر األوىل وعشرة أيام لألخرية 

 الفرع الرابع
 : 3الجرائم فى قانون المرور لدولة ليبيا

املرور انتهج قانون املرور الليىب املنهج الألتيىن ىف التجرم والعقاب وقسم األفعال املخالفة ىف قانون 
ونوجز . ملخالفات وجنح وجنايات خبالف القانون السوداىن الذى قسم األفعال املخالفة اىل خمالفات وجرائم 

 :ذلك فيما يلى 

  

                                                           
 540اىل  099املرجع السابق املواد   1
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 : 41الجنح : أوالً 
قيادة مركبة آلية أو عربة أو دراجة عادية ىف حالة سكر أو ختدير التسبب خطأ مبركبة : ونوجزها ىف األتى 
ىف إيذاء شخصى للغري ، وتضاعف العقوبات املنصوص عليها ىف املواد الثامنة راجة عادية آلية أو عربة أو د

 .واخلمسني والثالثة والسبعني من هذا القانون 

 : ثانياً الجنايات 
مع عدم اإلخالل بأحكام قانون حترمي )وردت ىف مادة وأحدة فقط إعتربت الفعل املخالف مبوجبها جناية 

املخدرات واملؤثرات العقلية يعاقب بالسجن كل من قتل مبركبتة األلية نفساً خطأ أو تسبب اخلمر وقانون شرب 
 (.ىف قتلها 

 : المقارنة 
خمالفات وجنح )خالف قانون املرور لدولة ليبيا القانون السوداىن ىف تصنيف األفعال املخالفة اىل 

(.       خمالفات وجرائم فقط )رور السوداىن اىل وتضمن عقوبات الغرامة واحلبس بينما صنفها قانون امل( وجنايات 
 .ومل تشمل اجلنح واجلنايات عدد كبري من أنواع املخالفات كما هو احلال ىف القانون السوداىن 

 الفرع الخامس

 :2الجنح فى قانون المرور لدولة قطر
ح الواردة ىف هذا أعتمد هذا القانون تقسيم االفعال املخالفة اىل خمالفات وجنح فقط ، ونوجز اجلن

 :القانون فيما يلى 

ىف الباب الرابع اخلاصة برتاخي  الشركات واملعارض ومدارس املخالفات الواردة  :3المجموعة األولى
خمالفات قواعد االلتزام . خمالفات قواعد السري على الطريق وآدابة . التعليم ذات الصلة باملركبات امليكانيكية 

خمالفات قواعد األلتزام بإستعمال حزام األمان وضوابط استخدام اهلاتف النقال أثناء السياقة . بالسرعة املقررة 
 .على هذه اجلنح عند العود وتشدد العقوبة. أرتكاب حمظورات السياقة على  الطريق . وأحرتام عالمات املرور 

،  س عن اجملموعة السابقةوردت فيها جمموعة من املخالفات تقل فيها عقوبة احلب:  4المجموعة الثانية
 :وتشمل 

                                                           
  58املرجع السابق املادة  1
 558ص  5قطر مرجع سابق ملحق انون املرور لدولة ق 2
 59 -35ملرجع السابق املواد ا 3
 95ملرجع السابق املادة ا 4
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. خمالفات قواعد التزامات الوقوف واإلنتظار . خمالفات قواعد التزامات السري ىف التقاطعات على الطريق 
خمالفات قواعد املرور . ا خمالفة قواعد التزامات محولة املركبة وأوزاهن. خمالفة قواعد وألتزامات نقل الركاب 

 .تسيري املواكب دون أذن . مزاولة تعليم القيادة بدون ترخي  . فقد الرخصة عدم األبالغ عن . وآدابة

 : املقارنة 

قانون املرور لدولة قطر قسم االفعال املخالفة ملخالفات وجنح  فقط مل ترد بة جنايات ، بينما قسم 
وجاءت اجلنح ىف قانون املرور لدولة قطر مفصلة  . املرور السوداىن األفعال املخالفة اىل خمالفات وجرائم فقط 

 .سبعة جرائم فقط  اجلرائم ىف قانون املرور السوداىن خمتصرة ىفباملواد بينما جاءت 

 الفرع السادس
 1الجنح فى قانون المرور لدولة فلسطين

قسم قانون املرور لدولة فلسطني االفعال املخالفة اىل خمالفات يعاقب عليها بالغرامة وجنح  يعاقب عليها 
 :ون  على اجلنح ىف عدد من املواد نوجزها فيما يلى باحلبس مع الغرامة 

التسبب . قيادة مركبة بدون لوحات أرقامها . تشمل قيادة مركبة بدون رخصة  قيادة : 52اجملموعة األوىل 
امتناع قائد املركبة عن أعطاء أمسة وعنوانة ورخصة قيادتة ورخصة . ىف حادث طرق نتج عنه أضرار جسمانية 

للوظيفة ، أو عدم  أثناء أو بسبب تأديتهماعتداء قائد املركبة على رجال املرور بالقول أو الفعل . املركبة 
 .قيادة مركبة حتت تأثري مواد خمدرة أو مسكرة . اإلنصياع للتعليمات الصادرة عنهم 

التسبب ىف خطر . قيادة املركبة حبالة تعرض حياة األشخاص  أو األموال للخطر : 33اجملموعة الثانية 
ز السرعة املقررة قانونًا مبا يزيد على جتاو . ممر عبور املشاة لعابرى الطريق بسبب عدم إعطاء حق األولوية عند 

عدم االمتثال إلشارة قف الضوئية التجاوز اخلطر . قيادة مركبة بعكس اإلجتاه املقرر للسري . ساعة / كلم   34
نقل محولة تزيد على الوزن املسموح بة ىف رخصة املركبة . بشكل غري مأمون او للخخط الفاصل املتواصل 

واد خطرة فال مركبة غري مرخصة بذلك قيادة مركبة غري مستوفاة لشروط األمن  نقل م. فأكثر % 55بنسبة 
عدم قيام قائد املركبة الذى تسبب ىف حادث طرق أدى اىل أصابة او وفاة شخ  بأيالغ الشرطة . واملتانة 

 .عن احلادث 

                                                           
 558ص  03قانون املرور لدولة فلسطني املرجع السابق ملحق رقم   1
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احرتاز او  التسبب ىف وفاة شخ  نتيجة حادث طرق بغري قصد ، ناجم عن عدم : 01اجملموعة الثالثة 
أن يعلم بأنه كل قائد مركبة كان له دخل ىف حادث طرق وعلم أو كان عيله . من جراء طيش أو عدم مباالة 

قد أصيب شخ  ىف احلادث ومل يتوقف بالقرب منه ، ومل يقدم للمصاب املساعدة الىت كان بإمكانة تقدميها 
للحصول على رخصة ةأو لتجديدها او  كل من حرم من احلصول على رخصة أو من حيازهتا وقدم طلبًا .

كل من . دون أن خيرب سلطة الرتخي  عن هذا احلرمان حصل على رخصة خالل مدة سريان مفعول احلرمان 
أحيط علمًا حبرمانة من احلصول على رخصة قيادة أو حيازهتا وقام خالل مدة السريان مفعول الرمان بقيادة 

كل من حاز ىف املركبة أو أستعمل فيها أجهزة تكشف . هذا القانون مركبة خيظر قيادهتا بدون رخصة مبوجب 
أو تنذر مبواقع أجهزة قياس سرعة املركبات الىت تستعمل من قبل شرطة املرور أو تؤثر على عملها ، كما يتم 

 .ضبط تلك األجهزة وتقضى احملكمة مبصادرهتا 

 : المقارنة 
وخالف ىف . قسيم املخالفات حسب  العقوبة املفروضة عليها اتبع قانون املرور الفلسطيىن الالتيىن ىف ت 

جاءت اجلنح ىف قانون املرور . ذلك القانون السوداىن الذى أعترب االفعال املخالفة جرائم وخمالفات فقط 
وتوسع املشرع ىف أعتبار عدد كبري من . الفلسطيىن مفصلة أكثر مما فصلت اجلرائم ىف القانون السوداىن 

 .من قبيل اجلنح  املخالفات 
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 المبحث الخامس
 العقوبات فى قوانين المرور

  :تمهيد وتقسيم 
بعد أن حبثنا اجلرائم واملخالفات املنصوص عليها ىف قوانني املرور نتناول ىف هذا الفصل العقوبات الواردة        

 :التالية  طالبىف قوانني املرور وذلك ىف امل

 العقوبات على املخالفات : االول  املطلب

 .العقوبات على اجلرائم واجلنح واجلنايات : الثاىن  طلبامل

 االول مطلبال
 العقوبات على المخالفات

 :تمهيد وتقسيم 
وداىن وقوانني املرور العربية وذلك ىف ــالعقوبات على املخالفات ىف القانون الس طلبنتناول ىف هذا امل     
 : فرعني

 العقوبات على املخالفات ىف قانون املرور السوداىن : االول  فرعال

 العقوبات على املخالفات ىف قوانني املرور العربية : الثاىن  فرعال

 االول فرعال

 الفات فى قانون المرور السودانىالعقوبات على المخ
 :  تمهيد وتقسيم 

عقوبة أصلية وهى ) م نوعني من العقوبات على املخالفات 5404حدد قانون املرور السوداىن لسنة 
 :التالية  بنودونتناول ذلك ىف ال. القيادة ، وحجز املركبات الغرامة اضافة لعقوبات تبعية أخرى كسحب رخصة 

 : تعريف المخالفة : االول  لبندا
كما ذكرنا مل يرد ىف قانون املرور تعريف جامع مانع للمخالفة باعتبارها درجة من درجات اجلرمية ، بينما 
ربطت املواد الىت نصت على املخالفات ىف القوانني املختلفة بني الفعل والعقوبة الىت توقع عليه حيث ان 
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مت الن  على عقوبة  . 1فرتة بسيطة البسيطة أو احلبس ل( الغرامة ) العقوبات املفروضة على املخالفة 
كل من يرتكب  خمالفة ألحكام هذا القانون او اللوائح ( )63)املخالفات ىف قانون املرور السوداىن ىف املادة 

 (.الصادرة مبوجبة يعاقب باجلزاءات الىت حتددها الئحة التسويات الفورية 

رطة املرور كما جاء ىف املواد ــاكم والنيابة شوية املخالفات مبوجب القانون للمحــــــكما منح حق التس
 :التالية 

 :محاكم المرور : أوالً 
تنظر دعاوى جرائم وخمالفات املرور أمام حماكم املرور املختصة وتفصل احملكمة ىف النزاع كاماًل ( 0) 65

 .بشقية اجلنائى واملدىن ىف مواجهة مجيع أطرافة مبا ىف ذلك شركات التأمني 
 .املرور إختصاص مدىن وجنائى يكون حملاكم  -5
 .تتبع حماكم املرور اإلجراءات الواردة ىف قانوىن اإلجراءات اجلنائية واملدنية حسبما يكون احلال  -3

 العقوبات الىت توقعها حماكم املرور للمخالفات  -66

 .الغرامة  الىت ال جتاوز ألفى جنيها –ب  -0

 : النيابة وشرطة المرور : ثانياً 
عن ( غرامة )منح  القانون سلطة اجراء التسويات الفورية للنيابة وشرطة املرور وهى حتصيل مبالغ مالية      

 : كما يلى   62خمالفات حمددة بالن  على التسويات الفورية ىف املادة 

 يصدر الوزير بالتشاور مع وزيرى العدل واملالية واإلقتصاد الوطىن ألئحة التسويات الفورية وتكون -0
 .ملستويات احلكم املختلفة ملزمة 

 .ح ئاللوا التسويات الفورية وفقاً ملا حتددهحتصل وتورد  -5

وقدأرفقت هبذه الألئحة قوائم .  2م منظمة هلذا االمر5404وقد صدرت الئحة التسويات الفورية للعام 
خمالفات الدرجة االوىل :)سداده عند املخالفة وجاء ىف ثالثة فئات حتدد فئات املخالفات والغرامة  الواجب 

                                                           
املخالفات هي اجلرائم املعاقب عليها بالغرامة اليت ال يزيد ) 05مادة  –مرجع سابق –وبات املصري عرف قانون العق  1

املخالفة هي اجلرمية املعاقب عليها ) 52املادة – 000رقم 0969قانون العقوبات العراقي لسنة ( مقدارها علىمائة جنيه
الغرامة اليت ال يزيد مقدارها على ثالثني -5ثة اشهر ستعة اىل ثال50احلبس البسيط ملدة  -0:باحد هاتني العقوبتني 

 دينار
الغرامة اليت ال تتجاوز . ب: جيوز توقيع عقوبة اذافية يف كل حالة ترى احملكمة ضرورة توقيع عقوبة اضافية فيها كما يلي    2

 ( 5)مخسمائة دينار ظراجع ذلك يف نصوص الئحة التسويات الفورية امللحق رقم
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. كما هو ىف اجلداول املوضحة ( جنيه  54الفئة الثالثة ( جنيه  25الفئة الثانية ( )جنيه  044وعليها غرامة 
 .الىت مت فيها الن  على حساب نقاط على املخالفات 

 الثاني فرعال

 وانين الدول العربيةالعقوبات على مخالفات المرور في ق
 تمهيد وتقسيم

أسوة مبا جاء يف قانون املرور السوداين نصت كل قوانني املرور العربية على عقوبة الغرامة كعقوبة 
للمخالفات مع تفاوت واضح يف مبالغ الغرامة واختالف يف تفصيلها جملموعات كما هو احلال يف القانون 

 :التالية ونستعرض ذلك يف الفروع . السوداين 

 :األول عقوبة المخالفات في قانون المرور المصري  لبندا
اليت فرضت غرامة ال تقل عن مخسني جنيهاً وال تزيد عن مائة جنيه كل من  20مت الن  عليها يف املواد 

 .ارتكب فعاًل من األفعال الواردة يف املادة 

 الثاني  بندال

 :  1العربية السعوديةعقوبة المخالفات في نظام المرور للمملكة 
 :  قسمت عقوبات املخالفات لثالثة فئات حسب جسامتها

امللحق هبذا النظام ويعاقب عليها باحلبس من ( أ ) وهي املبينة يف جدول املخالفات رقم : الفئة األوىل 
 . مخسة ايام حىت شهر أو بالغرامةمن مخسني لاير إىل ثالمثائة  لاير أو هبما معاً 

امللحق هبذا النظام ويعاقب عليها باحلبس من ( ب)وهي املبينة يف جدول املخالفات رقم : الثانية الفئة 
 .ثالثة ايام حىت مخسة عشر يوماً أو بالغرامة النقدية من ثالثني إىل مائة ومخسني لاير أو هبما معاً 

نظام ويعاقب عليها باحلبس ملدة امللحق هبذا ال( ج ) وهي املبينة يف جدول املخالفات رقم : الفئة الثالثة 
 . 2أقصاها عشرة أيام أو بغرامة نقدية ال تزيد عن مائة لاير 

ميكن للمخالف جتنب تطبيق عقوبة احلبس أو دفع ما يزيد عن احلد : املادة السابعة و السبعون بعد املائة 
 : االدين للغرامة إذا إحدي الغرامات اآلتية 

 . ات الفئة األوىل رياال سعودياً لكل خمالف( 34)
                                                           

 .550صفحة  0ملحق ، املرجع السابق . ر للمملكة العربية السعوديةنظام املرو   1
 عدلت هذه املادة    55/04/0040بتاريخ (  00/م)املرسوم امللكي رقم ب 2
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 . ريااًل سعودياً لكل خمالفات الفئة الثانية ( 54)

 :1عقوبة المخالفات فى قانون المرور اليمنى: الثالث بندال
 :مت حتديد الغرامة كعقوبة على املخالفات مت حتديدها ىف املواد     

 التقل عن مخسة آالف لاير كل شخ  أقدم على اتيان فعل من األفعال الواردة باملادة ( : 66)مادة /      0

 .يعاقب بغرامة فورية قدرها  الف لاير كل من ارتكب أياً من املخالفات الواردة باملادة (: 68)مادة /      5

 : 2عقوبة الغرامة فى قانون المرور لدولة ليبيا:  الرابع لبندا
 :مت حتديدها ىف القانون ىف ثالثة فئات ىف املواد التالية       

يعاقب بغرامة التقل عن مائة دينار على مخسمائة دينار على املخالفات الواردة ( املادة اخلامسة واخلمسون/ )0
 .باملادة 

بغرامة التقل عن عشرين يعاقب كل من اخرتق مبركبتة اإلشارة الضوئية احلمراء (املادة السادسة واخلمسون/ )5
دينارًا وال تزيد عن مائة دينار ، وحبجز املركبة ملدة التقل عن شهرين والتزيد عن مخسة أشهر مع السحب 

 .والجيوز إيقاع احلجز على املركبة إذا كانت مملوكة للمجتمع . ترخي  القيادة للمدة نفسها 

 (املادة السابعة واخلمسون / ) 3

 3،  5،  0عن عشرين ديناراً والتزيد مائىت دينار كل من خيالف أحكام البنود يعاقب بغرامة التقل  ( أ
 .من هذه املادة  0،
كل من خالف أحكام املواد الثالثة عشرة واخلامسة عشرة : يعاقب بغرامة ال جتاوز عشرين دينارًا  ( ب

نة واالربعني من هذا والثام( 5)والثانية والعشرين والتاسعة والعشرين فقرة ( 3،5)والعشرين والفقرتني 
 .القانون 

 : 3عقوبة المخالفات فى قانون المرور لمملكة البحرين:  الخامس بندال
 : ن  ىف هذا القانون على املخالفات الىت يعاقب عليها بالغرامة ىف املادة واحدة فقط دون تصنيف      

قب بغرامة التقل عن عشرة دنانري والتزيد مع عدم اإلخالل بالتدابري املقررة ىف هذا القانون يعا – 29 –املادة 
 .على مخسني ديناراً كل من أرتكب فعاًل من األفعال الواردة باملادة 

                                                           
 530ص  6قانون املرور لدولة اليمن مرجع سابق ملحق    1
 505ص 8قانون املرور للجماهريية الليبية مرجع سابق ملحق   2
 505ص 9ململكة البحرين مرجع سابق ملحق قانون املرور   3
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 :  1الغرامة فى القانون المرور لسلطنة عمان:  السادس بندال
يعاقب بغرامة التزيد على مائة لاير  ) الىت نصت ( : 55)ن  على عقوبة الغرامة للمخالفات ىف املادة 

من خيالف آى حكم من األحكام الواردة هبذا القانون أو اللوائح والقرارات املنفذة له ،مامل ين  القانون  كل
 .على عقوبة خاصة به 

 : 02عقوبة المخالفات فى مدونة السير للمغرب:  السابع بندال
 :مت تفصيل املخالفات اىل أربعة أقسام تبعا ملبلغ الغرامة املفروضة عليها على النحو التاىل  

يعاقب كل شخ  ارتكب خمالفة من الدرجة األوىل بغرامة ) 080املادة  –املخالفات من الدرجة األوىل 
 (.من سبعمائة اىل الف واربعمائة درهم 

يعاقب بغرامة من مخسمائة اىل الف درهم ، كل شخ  ) 085املادة  –املخالفات من الدرجة الثانية 
 (.ارتكب خمالفة من الدرجة الثانية 

، املنصوص عليها ىف هذا دون اإلخالء بالعقوبات األشد ) 086املادة  –املخالفات من الدرجة الثالثة 
 08و 02و  06 القانون أو ىف ن  تشريعى خاص ، يعاقب على املخالفات لألحكام املقررة تطبيقًا للمواد

أعاله املعتربة خمالفات من الدرجة الثالثة ، بغرامة من ثالمثائة أىل  93و  95و  88و  82و  65و  60و
 .ستمائة درهم 

يعاقب بغرامة من عشرين اىل مخسني درمها عن كل خمالفة لقواعد السري املقررة تطبيقاً : )  082املادة 
 .اعاله  90للمادة 

     : 3عقوبة المخالفات فى قانون المرور الجزائرى:  الثامن بندال

 :مت الن  عليها ىف الفصل السادس من القانون ىف املواد التالية 
 :مت تصنيف املخالفات اىل أربعة درجات :  والعقوبات املخالفات :  66املادة 

 .د ج  5544اىل  5444ويعاقب عليها بغرامة جزافية من . املخالفات من الدرجة االوىل  ( أ
 .د ج  3444اىل  5444ويعاقب عليها بغرامة جزافية من . املخالفات من الدرجة الثانية  ( ب
 .د ج  0444اىل  5444ويعاقب عليها بغرامة جزافية من . املخالفات من الدرجة الثالثة  ( ت
 .د ج  6444اىل  0444ويعاقب عليها بغرامة جزافية من . املخالفات من الدرجة الرابعة  ( ث

                                                           
 550ص 04قانون املرور لسلطنة عمان مرجع سابق ملحق  1
 م5404فرباير 00صادر يف /2/04/0قانون  رقم  2
 550ص 05قانون املرور اجلزائري مرجع سابق ملحق   3
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 :1المخالفات فى قانون المرور لدولة فلسطينعقوبة : التاسع بندال
ن  القانون على املخالفات املعاقب عليها بالغرامة ىف مادتني فقط ، وأعترب بقية املخالفات من اجلرائم 

 :الىت تعاقب عليها احملكمة 

( 98)الواردة ىف املادة إذا تبني للشرطى بأن شخصًا ارتكب جرمية مرور باستثناء اجلرائم ( : 99)املادة 
من هذا القانون فعلية أن يبلغة كتابة بقية الغرامة املقررة لنوع اجلرمية والىت حتدد بالئحة يعضها اجمللس األعلى 

 .للمرور 

مع عدم اإلخالء باية عقوبة أشد يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار أو ما يعادهلا بالعملة ( : 002)مادة 
لف أى حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات املنفذة له ما مل ين  على املتداولة كل من خيا
 .عقوبة خاصة بذلك 

 :2عقوبة المخالفات فى قانون المرور لدولة تونس: شر اعال بندال
 :مت الن  عليها كما يلى ىف الباب الثامن من القانون  

دنانري بالنسبة اىل املخالفات من الصنف ( 3)يعاقب كل خمالف خبطية قدرها ثالثة  -: 83الفصل  -0
دنانري بالنسبة (04)عشره  –من الصنف الثاين دنانري بالنسبة ايل املخالفات (5)مخسة  –االول 

تضبط قائمة املخالفات العادية وكيفية استخالص اخلطايا املتعلقة . للمخالفات من الصنف الثالث 
 . ت اخلطرية واجلنح للجنايات علي العدالهحتال احملاضر املتعلقة باملخالفا.هبا بأمر

ايل ( 00)يعاقب كل مرتكب الحدي املخالفات احلطرية خبطئة ترتواح من احد عشر  -:80الفصل  -5
 .دينار تعترب خمالفه خطريه اجدي املخافات الواردة باملادة ( 64)ستني 

 :3عقوبة المخالفات في قانون المرورلدولة سوريا: عشر  الحادي بندال
تراوحت قيمة املخالفات من مخسة ( . أثنان ومثانون بندًا )مفصلة ىف  506مت الن  عليها ىف املادة    

 . سورية ( وعشرين لرية اىل الفني لرية 

 .كما اشرنا فان هذا القانون من أكثر القوانني تفصياًل للمخالفات وعقوبتها 

  
                                                           

 558ص 03قانون املرور لدولة فلسطني مرجع سابق ملحق   1
 564ص 00مرجع سابق ملحق  قانون املرور لدولة تونس  2
 560ص 05انون املرور لدولة سوريا مرجع سابق ملحق ق  3
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 : 1عقوبة المخالفات فى قانون المرور للمملكة األردنية :عشر  الثاني لبندا
 :مت الن  على الغرامات الواجبة على املخالفات السري ىف املواد التالية       

ثالثون ديناراً من قام بقيادة املركبة بسرعة  تزيد على احلد ( 34)يعاقب بغرامة مقدارها  -ب: 34املادة 
 .ساعة / كم (54)ولغاية  ساعة/ كلم   34)املقرر بأكثر من 

عشرون ديناراً من قام بقيادة املركبة بسرعة تزيد على احلد املقرر بأكثر ( 54)يعاقب بغرامة مقدارها  –ج 
 .ساعة /كم(34)ساعة ولغاية / كم ( 04)من 

مائة دينار كل من ( 044)مخسني دينارًا والتزيد على ( 54)يعاقب بغرامة التقل عن  -30املادة 
 .ياَ من املخالفات الواردة باملادة أرتكب ا

 .اً من املخالفات الواردة باملادةأربعون ديناراً كل من أرتكب اي( 04)يعاقب بغرامة مقدارها  – 35املادة 

 .ملخالفات الواردة باملادةثالثون ديناراً كل من أرتكب اياً من ا( 34)يعاقب بغرامة مقدارها  – 36املادة 

ًا من املخالفات الواردة عشرون دينارًا كل من أرتكب اي( 54)بغرامة مقدارها يعاقب  – 32املادة 
 .باملادة

ًا من املخالفات الواردة مخسة عشر دينارًا كل من أرتكب اي( 05)يعاقب بغرامة مقدارها  – 38املادة 
 .باملادة

 .خالفات الواردة باملادة عشرة دنانري كل من أرتكب اياً من امل( 04)يعاقب بغرامة مقدارها  – 39املادة 

 :2عقوبة المخالفات فى قانون المرور لدولة اإلمارات العربية المتحدة: عشر  الثالث بندال
حت فئاهتا من حددت الغرامات املفروضة على املخالفات ىف هذا القانون ىف مائة وسبعة واربعني بنداً تراو 

 .درهم  مائة درهم اىل ألفي

ئات عالية على املخالفات الكبرية ، ويعد هذا القانون من أكثر القوانني تشددا ىف وفرض هذا القانون ف      
 .حتديد فئات الغرامات الىت تعترب مبالغها كبرية اذا ما قورنت بالفئات احملددة ىف القانون السوداىن 

  

                                                           

 566ص 06انون املرور للمملكة االردنية مرجع سابق ملحق ق  1 
واملخالفات مت الن  عليها بالئحة صادرة من وزير  580ص  02قانون املرور لدولة االمارات مرجع سابق ملحق   2

 5448مارس الداخلية يف االول من 
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 : 1عقوبة المخالفات فى قانون المرور لدولة لبنان: عشر  الرابع بندال
 :مت حتديها على النحو التاىل   

يسحب مخسة نقاط من دفرت السوق وتضبط رخصة السوق ويعاقب بغرامة ال تغل عن مخس : 3املادة 
وثالثني ألف لرية لبنانية والتزيد عن مخس وسبعني ألف  لرية لبنانية كل من ارتكب أيآ من املخالفات الواردة 

 .باملادة 

يسحب اربعة نقاط من دفرت السوق ويعاقب بغرامة ال تغل عن مخس وثالثني ألف لرية لبنانية : 0املادة 
 .لبنانية كل من ارتكب أيآ من املخالفات الواردة باملادة  وسبعني  ألف لريةوال تزيد عن مخس 

نية وال تزيد البنيسحب ثالث نقاط من دفرت السوق ويعاقب بغرامة ال تغل عن عشرين ألف لرية :5املاد
 .عن مخسني ألف لرية لبنانية كل من ارتكب أيآ من املخالفات الواردة باملادة 

يسحب نقطتني من دفرت السوق ويعاقب بغرامة ال تغل عن مخس وعشرين الف لرية لبنانية وال  :6املادة 
 .ة ألف لرية لبنانية كل من ارتكب ايآ من املخالفات الواردة باملادتزيد عن مخسني 

يسحب نقطة واحدة من دفرت السوق ويعاقب بغرامة ال تغل عن مخسة عشر ألف  لرية لبنانية : 2املادة 
 .وال تزيد عن ثالثني ألف لرية لبنانية كل من ارتكب ايآ من املخالفات الواردة باملادة 

 .فات الواردة باملادةمن املخاليعاقب بغرامة مقدارها عشرة آالف لرية لبنانية كل من ارتكب اي : 8املادة 

 : 2 في قانون المرور لدولة العراق عقوبةالمخالفات:عشر  الخامس لبندا
 :مت الن  عليها يف املواد التالية 

يعاقب بغرامة ال تغل عن نصف دينار عن نصف وال تزيد عن علي مخسة دنانري من ارتكب  08مادة
 .فعال من االفعال الواردة باملادة 

بغرامة ال تغل عن ثالثة دنانري وال تزيد علي مخسة دنانري كل من اوقف سيارة يف يعاقب : 50مادة 
 .حلني إختاذ اإلجراءات القانونيةاملرور بسحب السيارة وحجزها وتقوم شرطة . مكان مينع فية وقوف السيارات 

البسيط مدة بغرامة التقل عن مخسة دنانري والتزيد على مخسني دينارًا او باحلبس يعاقب : 55مادة 
 .التزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتني كل من أرتكب احدى املخالفات املنصوص عليها باملادة 

                                                           
 595ص 08قانون املرور لدولة لبنان مرجع سابق ملحق   1
 344ص 09قانون املرور لدولة العراق مرجع سابق ملحق   2
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يعاقب بغرامة التقل عن عشرة دنانري والتزيد على مائة دينار كل من وجد يقود مركبة بأمهال : 53مادة 
 .لة ملدة التقل عن ثالثني يوماً  أو رعونة أو حتت تأثري مسكر أو خمدر مع سحب إجازة السوق العائدة

يعاقب بغرامة التزيد على عشرة دنانري كل من ثبت أرتكابة عماًل خمالفا الحكام هذا القانون  :  56مادة 
ىف غري احلالالت املنصوص عليها ىف املواد الثامنة عشر واحلادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين 

 .خلامسة والعشرين والرابعة والعشرين وا

 :1عقوبة المخالفات فى قانون المرور لدولة الكويت: عشر  السادس بندال
ىف املواد التالية ، وأعترب  ( غرامة )ن  قانون املرور لدولة الكويت على املخالفات تدفع عنها مبالغ مالية 
 : كل املخالفات االخرى من باب اجلنح الىت تستوجب عقوبة احلبس زائداً الغرامة

مع عدم اإلخالل بالتدابري املقررة ىف هذا القانون أو بأية عقوبة أشد ىف آى قانون آخر (: 36)مادة 
 .ىف املادة يعاقب بغرامة الجتاوز مخسة عشر ديناراً على األفعال الواردة 

، 30جيوز قبول الصلح من املتهم الذى يرتكب إحدى اجلرائم املذكورة ىف املواد : الصلح  : ( 00)مادة 
 :، من هذا القانون أو اللوائح والقرارات املنفذة لة على األسس اآلتية  32،  36،  35

 .من هذا القانون ( 30)أن يدفع مبلغ مخسة عشر ديناراً ىف حالة تطبيق أحكام املادة  -0
 .من هذا القانون ( 35)أن يدفع مبلغ عشرة ديناراً ىف حالة تطبيق أحكام املادة  -5
 .من هذا القانون   32،  36دنانري  ىف حالة تطبيق أحكام املادتني  أن يدفع مبلغ مخسة -3

 :اللوائح والقرارات المنفذة لة 
ويتم دفع مبلغ الصلح ىف احد مكاتب اإلدارة العامة للمرور خالل مخسة أيام من أرتكاب الفعل أو من      

تاريخ إعالن احملضر إذا  كان حتريرة ىف عيبة املتهم ، وتنقضى الدعوى اجلزائية وكافة آثارها بدفع مبلغ الصلح ، 
 .الة إدانتة بعقوبة تقل عن مثلى مبلغ الصلح وىف حالة رفض املتهم الصلح الجيوز أن حتكم احملكمة ىف ح

 

 
 

  

                                                           
 532ص 2قانون املرور لدولة الكويت ملحق  1
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 المبحث السادس
 العقوبات على جرائم وجنح المرور 

 المطلب األول 
 العقوبات على جرائم المرور في قانون المرور السوداني  

 العقوبات التي توقعها محاكم المرور
 : مت الن  على العقوبات اليت توقعها حماكم املرور كما يلي 

 : توقع حماكم املرور العقوبات اآلتية  ( : 0) 66املادة 

 . الدية أو الديات أياً كان قيمتها أو نوعها ، يف حاالت تسبيب املوت   -أ 

 . العقوبات املنصوص عليها يف القانون اجلنائي ، يف حاالت تسبيب األذى و اجلراح  -ب

 . يف حاالت اإلتالف يكم بالتعويض املدين  -ج

 : ز توقيع عقوبة اضافية يف كل حالة ترى احملكمة ضرورة توقيع عقوبة إضافية فيها كما يلي جيو  - 5

 السجن ملدة ال تتجاوز مخس سنوات أو ( أ)

 . الغرامة اليت ال تتجاوز الفي جنيهاً ( ب)

 . اجللد مبا ال يتجاوز اربعة جلدة ( ج)

حتكم إضافة إىل العقوبات املذكورة يف البندين   أن، جيوز للمحكمة عند تكرار اجلرائم أو املخالفات   -3
 : كاآليت    5و    0

 .اإلنذار بسحب رخصة  القيادة و يؤشر بذلك يف الرخصة و حتدد مدة سريان اإلنذار ( أ)

 . سحب رخصة القيادة مؤقتاً و للمدة اليت تراها احملكمة مناسبة و عادلة ( ب)

 .  سحب رخصة القيادة بصفة دائمة ( ج)

 

 . يف حال زوال االهلية تقضي احملكمة بسحب الرخصة حىت انتهاء حالة زوال االهلية  – 0

يف حالة اهلروب بعد ارتكاب احلادث أو القيادة حتت تأثري اخلمر أو املخدرات جيب توقيع عقوبة  – 5
 .  3و  5إضافية على النحو املنصوص عليه يف البندين 
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 المطلب الثانى 
 العقوبات على الجرائم فى قوانين المرور فى الدول العربية 

 الفرع األول 
 1العقوبات على الجرائم فى قانون المرور لسلطنة عمان

 :أوجب هذا القانون عقوبة السجن على اجلرائم املرورية كما جاء ىف ن  املواد     

ى لاير ، أو باحد ائة ال تزيد علي ثالمثثة أشهر وبغرامة قب بالسجن مدة التزيد علي ثالايع:( 09)املادة
 .احملددة يف هذة املادة  كل من ارتكب فع آ من االفعال هاتني العقوبتني

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد علي سنة وبغرامة ال تزيد علي مخسمائة لاير ،أو باحدى (: 54)واملادة 
 .هاتني العقوبتني كل من االفعال الواردة يف هذة املادة 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد علي ثلثني يوما وبغرامة ال تزيد علي مائة ومخسني رياال ،او (: 50) املادة
كما مت الن  علي عقوبة .باحدى هاتني العقوبتني كل من أرتكب فعال من االفعال الواردة يف هذة املادة 

 .الغرامة علي جرائم املرور

ومل ين  علي .عقوبة اساسية  مثل القانون السوداين لسلطنة عمان اعترب السجن قانون املرور : املقارنة
من قانون ( 66)اقصي عقوبة سجن توقع مبوجب هذا القانون سنة بينما حددت يف املادة .عقوبة احلبس 

 .املرور خبمس سنوات

 الفرع الثاني

 2عقوبة الجرائم في قانون المرور لدولة تونس
 :اجلوالن كما يلى  مت الن  عليها يف الباب الثامن حتت مسمي جرائم

إيل مائة دينار او (60)يعاقب بالسجن ملدة اقصاها شهر وخبطية ترتاوح من واحد وستني  -:85الفصل 
 .باحدي هاتني العقوبتني فقط كل مرتكب الحدي اجلنح الواردة باملادة 

أو اوح من مائة اىل مخسمائة دينار كل شخ  يضع ىف اجلوالن عربة يعاقب خبطية ترت : 86الفصل 
جمموعة عربات يتجاوز وزهنا اجلملى الوزن اجلملى املرخ  فيه أو الوزن اجلملى الناقل املرخ  فيه أو تتجاوز 

اىل مائىت دينار كل شخ  ( 60)ويعاقب خبطية من واحد وستني . محولتها احلمولة القانونية على املغزل 
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وتكون العقوبة بالسجن ملدة اقصاها . كثر يتجاوز السرعة القصوى املسموح هبا بعشرين كلم ىف الساعة أو أ
اىل مائىت دينار عالوة على العقوبات املنصوص عليها بالفصلني ( 60)شهر وخبطية ترتاوح من واحد وستني 

من هذه اجمللة إذا نتجت عن جتاوز السرعة القصوى املسموح هبا بعشرين كلم ىف الساعة أو  82و  85
السياقة خالفا ملا اقتضاه  –اجملاوزة املمنوعة  –نا بإحدى اجلنح التالية احدث اضرار مادية للغي او كان مقرت 

 تالسياقة حت -.وضع أو استعمال آلة كاشف الرادار بالعربات او جتهيزها هبا  –قرار سحب رخصة السياقة 
ثال عدم األمت –السياقة بدون رخصة او السياقة بدون احلصول على الصنف املطلوب  –تأثري حالة كحولية 

 .الشارة او املراقبة من قبل االعوان املكلفني بذلك واملباشرين 

يعاقب بالسجن ملدة اقصاها ستة أشهر وخبطية ترتاوح من مائة اىل مخسمائة دينار أو  -:  82الفصل 
 .بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل مرتكب الحدى اجلنح الواردة باملادة 

يعاقب بالسجن من ستة أشهر اىل ثالث سنوات وخبطية ترتاوح من مخسمائة اىل ثالثة  -:  88الفصل 
 .العقوبتني فقط كل مرتكب الحدى اجلنح الواردة باملادة آالف ديناراً او احدى هاتني 

يعاقب مرتكب اجلرح على وجه اخلطأ املنجر عن حادث مرور بسبب عدم اخذ  -:  89الفصل 
دينار أو ( 544)الالزمة أثناء السياقة بالسجن ملدة اقصاها ستة أشهر وخبطية اقصاها مخسمائة  االحتياطات

(  444,5)يكون العقاب بالسجن ملدة اقصاها سنتان وخبطية اقصاها الفًا .باحدى هاتني العقوبينت فقط 
و  83رائم املبنية بالفصول دينار او باحدى هاتني العقوبتني فقط إذا كان احلادث ناجتاً عن إرتكاب احدى اجل

ترفع عقوبة السجن اىل مدة ثالث سنوات واخلطية اىل ثالثة . من هذه اجمللة  88و 82و 86و 85و  80
حتت  -:دينار إذا ثبت عدم تأمني املسؤوليية املدنية او إذا كان السائق عند وقوع احلادث ( 444,3)آالف 

يسوق  -.قة او على الصنف املطلوب لسياقة العربة غري متحصل على رخصة سيا -.ثاثري حالة الكحول 
 .خالفاً ملا اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة 

بسبب عدم أخذ يعاقب مرتكب القتل على وجه اخلطأ املنجر عن حادث مرور  -:  94الفصل 
( 044,0)اإلحتياطات الالزمة أثناء السياقة ، بالسجن ملدة أقصاها سنة وشهر وخبطية اقصاها الف ومائة 

دينار او باحدى هاتني العقوبتني فقط  ويكون العقاب بالسجن ملدة اقصاها ثالث سنوات وخبطية اقصاها 
ى دينار او باحدى هاتني العقوبتني فقط اذا كان احلادث ناجتًا عن ارتكاب احد( 3444)ثالثة آالف 

ع عقوبة السجن اىل مدة وترف. من هذه اجمللة  88و 82و  86و 85و 80و 83اجلرائم املبينة بالفصول 
مخس سنوات واخلطية اىل مخسة آالف دينار اذا ثبت عدم تأمني املسؤولية املدنية او إذا كان السائق عند وقوع 

العربة غري متحصل على رخصة سياقة او على الصنف املطلوب لسياقة  –حتت تأثري حالة كحولية  -:احلادث 
 .ليساقة يسوق خالفا ملا اقتضاه قرار سحب رخصة ا –
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سنوات اذا ثبت أن السائق املتسبب ىف القتل او ( 04)ترفع عقوبة السجن ملدة عشر  -: 90الفصل 
اجلرح على وجه اخلطأ قد تعمد الفرار حماوال بذلك التفصى من املسؤولية اجلزائية او املدنية الىت ميكن ان 

 .يتحملها 

  : المقارنة 
عقوبة اجلنح تكون احلبس وحدد  أنحيث هذا القانون األفعال املشار اليها من قبيل اجلنايات اعترب  

 .أقصى فرتة لعقوبة السجن بعشر سنوات بينما حددت ىف قانون املرور السوداىن خبمس سنوات 

 الفرع الثالث
 1عقوبة الجنح فى قانون المرور المصرى 

ال املخالفة إلحكامه باعتبارها خمالفات وجنح فقط ومت الن  أخذ قانون املرور املصرى ىف تصنيف األفع
 :على عقوبة اجلنح ىف املواد التالية 

يعاقب باحلبس مدة التزيد على ثالثة أشهر وبغرامة التقل عن مائة جنيه والتزيد على ( : 25)املادة 
وىف مجيع األحوال . مخسمائة جنيه أو باحدى هاتني العقوبتني كل من أرتكب فعاًل من األفعال الواردة باملادة 

 . ة شهور من إرتكاهبا تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع اجلرمية األوىل خالل ست

يعاقب باحلبس مدة التزيد على ثالثة أشهر وبغرامة التقل عن مخسمائة جنيه و : مكررة ( 25)املادة 
التزيد على الف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من حاز ىف السيارات أو استعمل فيها أجهزة تكشف 

، كما يتم ضبط تلك اإلجهزة و تقضى ى عملها أو تنذر مبواقع أجهزة قياس سرعة املركبات أو تؤثر عل
 .احملكمة مبصادرهتا 

يعاقب كل من قاد مركبة وهو حتت تأثري خمدر أو مسكر باحلبس مدة التقل عن ثالثة ( : 26)املادة 
أشهر والتزيد على سنة وبغرامة التقل عن مخسمائة جنيه والتزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني 

 .سنة من تاريخ احلكم النهائى باإلدانة عقوبة عند العود اىل الفعل ذاتة خالل وتضاعف ال

اعترب هذا القانون األفعال املخالفة املنصوص عليها من قبيل اجلنح املعاقب عليها باحلبس على  : املقارنة 
وحدد هذا القانون أقصى فرتة حبس مبا التزيد على سنة . خالف القانون السوداىن الذى أعتربها من اجلرائم 

هذا القانون الغرامة كعقوبة  اضاف. بينما حدد القانون السوداىن فرتة السجن مبا اليزيد على مخس سنوات 
 .على اجلنح أسوة مبا جاء ىف القانون السوداىن 
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 لرابعالفرع ا
 : 1العقوبات على الجرائم فى قانون المرور لدولة ليبيا 
وفقاً للنصوص ( جنح وجنايات )أنتهج قانون املرور الليىب املنهج الالتيىن ىف فرض العقوبات على اجلرائم 

 : التالية 

مع عدم اإلخالل بأحكام قانون حترمي اخلمر وإقامة حد الشرب ، يعاقب كل من قاد ( : 58املادة )
مركبة آلية أو عربة أو دراجة عادية وهو ىف حالة سكر أو ختدير باحلبس مدة التقل عن سنة وحبسب ترخي  

 .د املسكرة أو املخدرة القيادة مدة التقل عن سنة وال جتاوز ثالث سنوات ، باإلضافة اىل مصادرة املوا

اء شخصي للغري آلية اوعربة اودراجة عادية يف ايذيعاقب كل من تسبب خطأ مبركبة ( : 64املادة )
 :بالعقوبات اآلتية 

احلبس مدة التزيد علي ستة اشهر اوالغرامة اليت ال تقل عن عشرين دينارا وال تتجاوز مائة دينار وذلك  -0
والتقام الدعوى يف هذة احلالة اال بناء علي شكوي الطرف .يف حالة االيزاء الشخصي البسيط 

 .املتضرر
احلبس والغرامة اليت التقل عن مخسني دينارا والجتاوز ثلثمائة دينار أوباحدى هاتني العقوبتني وبسحب  -5

إذا توافر أحد     الظرفني   املنصوص ترخي  القيادة مدة ال تقل عن شهرين وال تتجاوز سنة وذلك 
 .من قانون العقوبات( 384)املادة  عليهما يف

احلبس والغرامة اليت التقل عن مخسني دينارا وال جتاوز مخسني دينارا وال جتاوز مخسمائة دينار أوباحدى  -3
هاتني العقوبتني وسحب ترخي  القيادة مدة التقل عن ستة اشهر وال تزيد علي سنة ونصف وذلك 

 .من قانون العقوبات (380)ا يف املادة إذا نشأت عن الفعل إحدي احلالت املنصوص عليه

يعاقب باحلبس مدة الجتاوز ثالثة أشهر وبغرامة التقل عن عشرين دينارًا وال تزيد على ( : 65املادة )
مائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف أحكام املادتني الثانية واخلمسني والثالثة والسبعن من هذا 

 .القانون 

حترمي شرب اخلمر وقانون املخدرات واملؤثرات العقلية مع عدم اإلخال بأحكام قانون : ( 59املادة )
 .يعاقب بالسجن من قتل مبركبتة اآللية نفساً خطأ أو تسبب ىف قتلها 
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 :  المقارنة 
واحلبس لفرتات متفاوتة ( 59السجن غري حمدد املدة ىف املادة )ن  هذا القانون على عقوبات للجنايات 

 .تتجاوز السنة ىف اجلنح املرورية بينما ن  القانون السوداىن على احلبس ملخس سنوات ال 

 خامسالفرع ال
 1العقوبات على الجرائم فى قانون المرور لدولة قطر

 :ن  هذا القانون على عقوبات للجنح فقط كما جاء ىف املواد التالية 

اوز ثالث سنوات ، وبالغرامة الىت التقل عن يعاقب باحلبس مدة التقل عن الشهر ، والجت:  90املادة 
عشر ة آالف لاير ، والتزيد على مخسني ألف لاير ، او بإحدى هاتني العقوبتني ، كل من خيالف أيًا من 

 أحكام املواد الواردة باملادة ز

من هذا القانون عند العود ، احلبس ( فقرة اوىل / 59)وتكون عقوبة كل من خيالف حكم املادة 
ىب مدة التقل عن أسبوع ، والجتاوز ثالث سنوات ، وبالغرامة الىت التقل عن عشرين ألف لاير وال تزيد الوجو 

 .على مخسني ألف لاير 

يعاقب باحلبس مدة التقل عن أسبوع ، والجتاوز سنة ، وبالغرامة الىت التقل عن ثالثة :  95رقم املادة 
حدى هاتني العقوبتني ، كل من خيالف أيًا من أحكام املواد ، أو بإلاير آالف لاير ، والتزيد على عشرة آالف 

 .املشار اليها ىف هذه املادة 

يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالثة أشهر ، وبالغرامة الىت ال تقل عن مخسمائة لاير وال :  96املادة رقم 
، (فقرة أوىل / 64)، ( 6,5بند  53)، ( 04)تزيد على ألفى لاير ، كل من خالف أيًا من أحكام املواد 

 .من هذا القانون (  65)، ( 60)

وإضافة لعقوبة . مبا ال جياوز ثالثة سنوات ( احلبس )اجلنح ن  هذا القانون على عقوبة : املقارنة 
بينما ن  القانون السوداىن على عقوبة . لاير وهى من العقوبات الكبرية  54,444الغرامة الىت قد تصل اىل 

 .السجن 

 دسساالفرع ال
 :2العقوية على الجرائم فى القانون المرور لدولة فلسطين

 :ن  على عقوبة اجلنح ىف املواد التالية     
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يعاقب باحلبس ملدة عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنتني وبغرامة مقدارها مائة ومثانون ( : 004)مادة 
كل من ارتكب جرمية من اجلرائم الواردة ىف دينارًا أو ما يعادله بالعملة املتداولة أو بإحدى هاتني العقوبتني  

 .من هذا القانون عاد اىل ارتكاهبا خالل سنتني من تاريخ إدانتة يضاعف احلد األقصى للعقوبة ( 96)املادة 

يعاقب باحلبس ملدة ال تقل عن شهرين وال تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائة وعشرون ( : 000)مادة 
بالعملة املتداولة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب جرمية من اجلرائم الواردة ىف دينارًا أو ما يعادله 

من هذا القانون فإذا عاد اىل ارتكاهبا خالل سنتني من تاريخ إدانته يضاعف احلد األقصى للعقوبة ( 98)املادة 
. 

عدم إخرتاز  كل من تسبب ىف وفاة شخ  نتيجة حادث طرق بغري قصد ، ناجم عن( : 005)مادة 
أو من إجراء طيش أو عدم مباالة يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة شهور وال تزيد على سنتني وبغرامة 

 .ديناراً أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة أو بإحدى هاتني العقوبتني مقدارها ثالمثائة ومخسون 

كان عليه أن يعلم بأنة قد أصيب كل قائد مركبة كان لة دخل ىف حادث طرق وعلم أو  ( : 003)مادة 
شخ  ىف حادث ومل يتوقف بالقرب منه ، ومل يقدم للمصاب املساعدة الىت كان بإمكانة تقدميها يعاقب 
باحلبس مدة التقل عن شهرين وال تزيد على سنتني وبغرامة مقدارها ثالمثائة ومخسون دينارًا أو ما يعادهلا 

 .قوبتني املتداولة أو بإحدى هاتني العبالعملة 

كل من حرم من احلصول على رخصة أو من حيازهتا وقدم طلبًا للحصول على رخصة ( : 000)مادة 
أو لتجديدها  أو حصل على رخصة خالل مدة سريان مفعول احلرمان دون أن خيرب سلطة الرتخي  عن هذا 

 رها مائة ومثانون ديناراً احلرمان يعاقب باحلبس مدة التقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة وبغرامة مقدا

كل من أحيط علمًا حبرمانة من احلصول على رخصة قيادة أو حيازهتا  وقام خالل ( : 005)مادة 
سريان مفعوزل احلرمان بقيادة مركبة حيظر قيادهتا بدون رخصة مبوجب هذا القانون ، يعاب باحلبس مدة ال 

مقدارها مائة ومثانون دينارًا أو مايعادهلا بالعملة املتداولة أو تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة وبغرامة 
 .بإحدى هاتني العقوبتني 

مع عدم اإلخالل بالتدابري املقررة ىف هذا القانون أو بأيه عقوبة أشد ىف آى قانون آخر ، ( : 006)مادة 
ة ديناراً أو ما يعادهلا بالعملة مقدارها مائيعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ستة أشهر وبغرامة 

أجهزة تكشف أو تنذر مبواقع  املتداولة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من حاز ىف املركبة أو أستعمل  فيها 
أجهزة قياس سرعة املركبات الىت تستعمل من قبل شرطة املرور على عملها ، كما يتم ضبط تلك األجهزة 

 .وتقضى احملكمة مبصادرهتا 
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 المقارنة 
جاءت عقوبات اجلنح ىف قانون املرور الفلسطيىن مفصلة أكثر مما فصلت اجلرائم ىف القانون السوداىن 
وحددت هلا عقوبة احلبس الىت ال تتجاوز السنتني بينما حددت عقوبة السجن ىف القانون السوداىن مبا ال جياوز 

 .اخلمس سنوات 

 سابعالفرع ال
 1رور لدولة اإلمارات العربية المتحدةعقوبة الجرائم فى قانون الم

أخذ هذا القانون بتقسيم األفعال املخالفة اىل اجلنح وخمالفات تبعاً للعقوبات الىت توقع كما جاء ىف املواد 
 :التالية 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني ، وبغرامة ال تزيد على سبعة آالف درهم أو بإحدى :  09املادة 
وجيوز للمحكمة ىف احلاالت السابقة أن . كل من أرتكب فعاًل من األفعال الواردة باملادة   هاتني العقوبتني

 .توقف العمل برخصة قيادتة ملدة ال تزيد على أثىن عشر شهراً من تاريخ احلكم عليه 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على مخسة آالف درهم ،أو :  54املادة 
هاتني العقوبتني كل من قاد مركبة على الطريق حال كونة موقوفًا عن القيادة بأمر احملكمة ، أو بأمر  بإحدى

 .من سلطة الرتخي  

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر ، وبغرامة ال تزيد على ستة آالف درهم ، أو :  50املادة 
دون رخصة قيادة ال تسمح لة بقيادة ذات نوع املركبة كل من قاد مركبة على الطريق ببإحدى هاتني العقوبتني  

. 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر ، وبغرامة ال تزيد على مخسة آالف درهم أو :  55املادة 
 .بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فعاًل من األفعال الواردة ىف املادة 

ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على ثالثة آالف درهم أو يعاقب  باحلبس مدة ال تزيد على :  53املادة 
 .بإحدى هاتني العقوبتني من أرتكب فعاًل من األفعال الواردة ىف املادة 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر ، وبغرامة ال تزيد على ألفى درهم أو بإحدى :  50املادة 
ن عن غري قصد نتيجة استعمالة مركبة على وجه خيالف هاتني العقوبتني كل من أحلق ضررًا مبمتكات األخري

 .أحكام هذا القانون 

                                                           
 580ص 02ملحققانون املرور لدولة االمارات العربية املتحدة مرجع سابق   1
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يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر ، وبغرامة ال تزيد على ثالثة آالف درهم أو : 55املادة 
 .بإحدى هاتينم العقوبتني كل من قاد مركبة على الطريق بعكس إجتاه السري 

ة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على ألفى درهم أو بإحدى يعاقب باحلبس مد:  56املادة 
هاتني العقوبتني من رفض إعطاء امسة أو عنوانة أو أعطى بياناً  غري صحيح للشرطى الذى يرتدى مالبسة 

 .الرمسية عندما يطلب منه ذلك حال تلبسة بإرتكاب جرمية معاقب عليها مبوجب أحكام هذا القانون 

مع عدم اإلخالل بالعقوبات  املنصوص عليها ىف هذا الباب ، ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد :  52املادة 
على شهر وبغرامة ال تزيد على مخسمائة درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب خمالفة ألى حكم 

 .ة آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، وذلك خالل سن

 : المقارنة 
جاءت عقوبة احلبس للجنح ىف هذا القانون مبا ال يتجاوز السنتني مقارنة بعقوبة السجن للجرائم ىف 

أهتم القانون بتفصيل وتفريد العقاب على املخالفات حبسب . القانون السوداىن مبا ال جياوز اخلمس سنوات
 .جسامتها كما فعل ىف تصنيف على العقوبات 
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 الخاتمة
 

بعد هذه الدراسة حول املسئولية اجلنائية لقائدي املركبات من خالل املقارنة بني قانون املرور السوداين 
فإن منهج التجرمي والعقاب يف الدول العربية فيما خي  جرائم وخمالفات املرور . وقوانني املرور يف الدول العربية 

 .من حيث كوهنا جرمية أم خمالفة  ال ختتلف إال يف التطبيق والتصنيف لألفعال

 .0968وجرائم وخمالفات املرور متفق عليها دوالياً وفق إتفاقية فيينا 

واتفقت قوانني املرور يف الدول العربية على العقاب على جرائم وخمالفات املرور فيما يتعلق بالغرامة  
وجنايات وجنح لتحديد العقوبات وفقاً كعقوبة للمخالفات ، ولكن ختتلف يف تصنيف األفعال إىل جرائم 

للمذاهب الفقهية احلديثة الالتيين واالجنلوسكوسوىن قوانني املرور يف الدول العربية اليت مت تعديلها يف السنني 
وهذا املنهج الذي اتبعته حديثًا معظم دول العامل . االخرية اجتهت اىل تشديد العقوبات على جرائم املرور 

 .ي اصبحت تسببه حوادث املرور للخطر العظيم الذ

 

 ونسأل اهلل األمن والسالمة من كل سوء

 الدكتور ابراهيم احمد عثمان
– السودان  – قاضي المحكمة العليا

 سودان -عضو مجمع الفقه االسالمي

 الخبير بمجمع الفقه االسالمي الدولي
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 مشروع توصية
 
من خساشر بشرية وإقتصادية من أبرز املشكالت اليت اصبحت حوادث املرور يف العامل وما يرتتب عليها 

فالبد من تضافر جهود الدول من خالل السلطة التشريعية والقضائية واجلهاز التنفيذي  . تعيق تطور اجملتمعات 
 .اتعديل قوانني املرور والعقوبات

هم في هذا ومجمع الفقه االسالمي الدولي المؤسسة االسالمية الممثلةللدول االسالمية أن يسا 
 .توصيات هلذه اجلهات العمل بتقديم 

وندعوا إىل إضافة عقوبة مصادرة املركبة يف جرائم تسبيب املوت وسحب رخصة القيادة لفرتة طويلة زجراً 
 .ملخالفي القانون  

 



 

 العشرونو احلادية الدورة

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 م3154 -هـ 5341

 

 

 

 

 

 املــســئولية اجلــنــائية

 لــقــائــدي املــركبــات
 

 

 

 

 
 إعداد

 احــمــد بن ســعــود الــســيــابي

 عام مكتب اإلفتاء بسلطنة ُعمانالمن األ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اما بعد فإجابة : العاملني،والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هلل رب 
لدعوة كرمية من فضيلة الشيخ العالمة  الدكتور خالد بابكر،األمني العام جملمع الفقه اإلسالمي الدويل يل 

(( ولية اجلنائية لقائدي املركباتاملسئ))للمشاركة يف الدورة الواحدة والعشرين ملؤمتر اجملمع،والكتابة بـبـحث عنوانه
 .فقد أعددت هذا البحث املتواضع

ومبا أن املسئولية اجلنائية لقائدي املركبات تعبري قانوين معاصر،فقد اشتمل البحث على جوانب 
قانونية،حيث أن املوضوع يتعلق باحلوادث املرورية اليت هي من مستجدات احلياة يف هذا العصر،الن حدوثها 

 .ور السياراتارتبط بظه

ومن املعلوم أن هذا املوضوع متت معاجلته من حيث توصيفه أو من حيث وضع العقوبات عليه،عرب 
 .القوانني واألنظمة بالنسبة اىل كل دولة من دول العامل

ومل تكن الدول العربية واإلسالمية مبعزل عن هذا االمر فقد عاجلت قوانينها املسئولية اجلنائية لقائدي 
 .،ووضغت الحداثها التوصيف الالزم والعقوبات املقّدرة لذلكاملركبات

وقد رأيت أن املنطلق الشرعي لتلك القوانني واألنظمة توصيفا وعقوبات هي املصلحة املرسلة اليت يناط 
 .على اعتبارها أهنا تتعلق باجلماعة او مبجموع األفراد( الدولة)تطبيقها أو تطبيق أحكامها باحلاكم 

أن املصلحة املرسلة قائمة على التعليل باملناسب املرسل الذي هو أحد أقسام العلة ومن املعلوم 
 .املستنبطة،ومتخض عن ذلك مقصد الشريعة يف حتقيق العدالة واألمن والسالمة

- : وقد جعلته يف حماور مخسة هي
 واالصطالحيةالتعريفات اللغوية :  احملور األول . 
 لمسئولية اجلنائية لقائدي املركباتاملستند الشرعي ل:  احملور الثاين. 
 األحداث املرورية ومسئوليتها اجلنائية: احملور الثالث. 
 مناذج من األحكام على املسئولية اجلنائية لقائدي املركبات:  احملور الرابع. 
 ما ال يعد من املسئولية اجلنائية لقائدي املركبات:  احملور اخلامس. 

 واهلل ويل التوفيق
 .لم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبهوصلى اهلل وس

 أحمد بن سعود السيابي
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 المحور األول
 التعريفات

 .المسئولية الجنائية: والأ
 . املسئولية اجلنائية تعبري معاصر يقصد هبا املسئولية عن ارتكاب جرمية ما يف نفس أو مال

جريرة على نفسه أو على قومه جىن جناية أي جّر " وقد عرف اخلليل بن أمحد الفراهيدي اجلناية بالقول
 جيىن قال الشاعر

 . (1)تعدي الصحاح فتجرب اجلرب*   جانيك من جيىن عليك وقد    

 . (2)"جىن الذنب عليه جيىن جناية جرّه إليه وجتىن عليه ادعى ذنبا مل يفعله"وعرفها الفريوز ابادي بقوله
ع الفعــــــل علــــــى نفــــــس أو مــــــال أو ويف االصــــــطالح الفقهــــــي فاجلنايــــــة اســــــم لفعــــــل حمــــــرم شــــــرعا ســــــوا  وقــــــ

غــــــري ذلــــــك،لكن أكثــــــر الفقهــــــا  جــــــرجل التعــــــارف بيــــــنهم علــــــى إ ــــــال  لفــــــ  اجلنايــــــة علــــــى األفعــــــال الواقعــــــة 
بينمـــــــا يطلـــــــق الـــــــبعض لفـــــــ   واإلجهـــــــا علـــــــى نفـــــــس اإلنســـــــان او أ رافـــــــه وهـــــــي القتـــــــل واجلـــــــرح والضـــــــرب 

الفقهــــــا  ليقتصــــــر علــــــى  عنــــــدويضــــــيق تعريــــــف اجلنايــــــة أحيانــــــا  . (3)اجلنايــــــة علــــــى جــــــرائم احلــــــدود والقصــــــا 
 . (4)اجلرح والقطع

أن الفقه اإلسالمي كثريا ما يعرّب عن اجلرمية بلف  اجلناية،وقد عرّفت اجلرمية فقها او اصطلح عليها  على
 .حمظور شرعي زجر اهلل عنه حبد أو تعزيز واحملظور هو إما إتيان فعل منهي عنه،او ترك فعل مأمور به بأهنافقها 

 .القانوين فهو يقسم اجلرمية على حسب نوع العقوبة ما االصطالحأ

 .  (5)ففي القانون املصري،تقسم اجلرمية اىل جناية وجنحة وخمالفة

  . (6)ما قانون اجلزا  العماين،فقد قسمها اىل جناية وجنحة وقباحةأ

يعترب كل  ومن هنا خيتلف االصطالح الفقهي عن االصطالح القانوين يف حتديد اجلناية،وذلك الن الفقه
 . (7)جرمية جناية،وكل جناية جرمية،دون النظر يف مستوجل العقوبات املرتتبة على اجلرمية او اجلناية

                                                           
 .كتاب العني،مادةجىن ((1
 .القاموس مادة جىن ((2
 .76، 1عبد القادر عودة،التشريع اجلنائي اإلسالمي،ج ((3
 .11السيايب،خلفان بن مجيل،جال  العمى،  ((4
 .76، 1المي،جالتشريع اجلنائي اإلس ((5
 .6قانون اجلزا  العماين،   ((6
 .76، 1التشريع اجلنائي اإلسالمي،ج ((7
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 .قائد المركبة:ثانيا
مـــــــن بـــــــاب االحكـــــــام التمهيديـــــــة قائـــــــد املركبة،بانـــــــه كـــــــل ( 52)عـــــــرف قـــــــانون املـــــــرور العمـــــــاين يف املـــــــادة

 .و احلمل أو الركوبشخص يتوىل قيادة مركبة أو حيوان من حيوانات اجلر أ

مــــــن بــــــاب االحكــــــام التمهيديــــــة املركبــــــة باهنــــــا وســــــيلة مــــــن وســــــائل النقــــــل او ( 3)كمــــــا عــــــرف يف املــــــادة
 .اجلر أعدت للسري على عجالت أو جنزير وتسري بقوة آلية أو جسدية

مـــــــن نفـــــــس الباب،باهنـــــــا مركبـــــــة آليه،تســـــــتخدم عـــــــادة يف نقـــــــل ( 2)وجـــــــا  يف تعريفـــــــه للســـــــيارة يف املـــــــادة
 .أو األشيا  أو كليهما االشخا 
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 المحور الثاني
 المستند الشرعي للمسئولية الجنائية

 لقائدي المركبات
مـــــن املعلـــــوم أن املســـــئولية اجلنائيـــــة لقائـــــدي املركبـــــات هـــــي  ـــــا أفرزتـــــه احليـــــاة املعاصـــــرة مـــــن مســــــتجدات 

لـــــذلك مل تكـــــن  احليـــــاة وهـــــي مـــــا تعـــــرف باألحـــــداث املروريـــــة يف وقتنـــــا احلايل،وقـــــد ارتبطـــــت بظهـــــور الســـــيارات
ـــــرتاث الفقهـــــي اإلســـــالمي وإن وجـــــدت فهـــــي  ـــــة عليهـــــا أشـــــباه ونظـــــائر يف ال ـــــات املرتتب هلـــــا أو ملعظمهـــــا والعقوب

 .يف بعض األحكام لبعض األوصاف

ويف رأيـــــي أنـــــه ال بـــــد مـــــن ربطهـــــا شـــــرعا بأحكـــــام املصـــــا  املرسلة،واملرســـــلة هـــــي املطلقـــــة وهـــــي الـــــيت يعـــــرب 
اىل كــــــــون املصـــــــــلحة املرســــــــلة أو املصـــــــــلحة العامــــــــة مرتبطـــــــــة مبجمـــــــــوع  عنهــــــــا حاليـــــــــا باملصــــــــا  العامـــــــــة،ونظرا

ــــــــــــــالدو )األفــــــــــــــراد،أي باجلماعــــــــــــــة أو النظــــــــــــــام العــــــــــــــام فــــــــــــــان تطبيــــــــــــــق احكامهــــــــــــــا مــــــــــــــرتبط باحلــــــــــــــاكم  .                                                                (ةل
ـــــل باملناســـــب ـــــى التعلي ـــــة عل ـــــى  .املرســـــل علـــــى أن املصـــــلحة املرســـــلة تابعـــــة أو مبني ـــــل  عل وهـــــو مـــــا مل يـــــأت دلي

  . (1)اعتباره وال على إلغائه

 :االمام الساملي يقول
 فذاك مرسل أجيز أو حضل*   وإن أتى واالعـتــبار قد جهل   

 به ملا دل عــلــيـه مــجــمــال*   ومذهب االصحاب أن يعلال      
  . (2)ه قد حرمافهو الغريب أخذ*   وان يكن الــغــاؤه قد علـمـا       

 :وقال أيضا
 من شارع احلكم وليس مهدرا*   ومنه وصف مل يكن معتربا   
 . (3)وامسه املــصــا  الــمــرســلـــة*   وظــهرت لــنــابه مصلحـة    

ـــــده ورســـــوله حممـــــد صـــــلى  وذلـــــك ان الشـــــريعة اإلســـــالمية الغـــــرا  هـــــي رمحـــــة مـــــن اهلل لعبـــــاده جـــــا  هبـــــا عب
 .  (4) َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالا َرمْحًَة لِّْلَعاَلِمنيَ  :  ل اهلل تعاىلاهلل عليه وسلم لقو 

ـــــاد ويقـــــول عـــــز وجـــــل ـــــق مصـــــا  العب ـــــِن  : ومـــــن معـــــامل هـــــذه الرمحـــــة اشـــــتماهلا علـــــى حتقي َوَيْســـــأََلوَنَك َع
ٌر َوِإْن َُتَاِلطَوَهْم فَِإْخَوانََكْم َوالّلَه  ِمَن اْلَمْصِلِح  يـَْعَلَم اْلَمْفِسداْلَيَتاَمى َقْل ِإْصاَلٌح هلاَْم َخيـْ

(1) .  

                                                           
 .546،حممد أبو زهره،اصول الفقه، واتطر،516، 5الساملي عبداهلل بن محيد، لعت الشمس،ج ((1
 .514، 5الساملي،مشس األصول،على شرح  لعت الشمس،ج ((2
 .561نفس املصدر،  ((3
 . 116/األنبيا  ((4
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  . (2)ال سيما لذوي العقول السليمة والفهوم الصحيحة

ــــــيت ترجــــــع يف  واملقصــــــود ــــــاس ال ــــــة للن ــــــربة منهــــــا وهــــــي املصــــــا  احلقيقي مــــــن املصــــــا  املرســــــلة املصــــــا  املعت
 : جمملها اىل األمور اخلمسة املعروفة أال وهي

 .حف  الدين (1)
 .حف  النفس (5)
 .لعقلحف  ا (3)
 .حف  النسل4 (4)
 .حف  املال (2)

ــــــــة بأقســــــــامهاوهــــــــذه األمــــــــور اخلمســــــــة تتجلــــــــى فيهــــــــا مقاصــــــــد الشــــــــريعة االســــــــالمية  ، الضــــــــرورية  الثالث
 . بــحجزة اآلخر واحلاجية والتحسينية ألن كل واحد من هذه االقسام،آخذ

 املرســــــــلة ويتبــــــــني مــــــــن خــــــــالل االســــــــتقرا  أن املقاصــــــــد الشــــــــرعية،منبنية علــــــــى املصــــــــا  املرسلة،واملصــــــــا 
  . منبنية على التعليل،والعلة هي لب القياس وحموره،فمن هنالك عرب عن العلة باملناط

اذن املصـــــــا  املرســـــــلة هـــــــي حلقـــــــة يف منظومـــــــة اســـــــتداللية جـــــــا ت لتحقيـــــــق اخلـــــــري واملنفعـــــــة واملصـــــــلحة 
 . إن شا  اهلل تعاىل وألخراهمللناس يف دنياهم 

صـــــا  املرســــــلة ،وهـــــي عبـــــارة عـــــن وصـــــف مناســـــب ترتتــــــب امل:مـــــن االســـــتدالل))يقـــــول االمـــــام الســـــاملي 
عليـــــه مصـــــلحة العبـــــاد وانـــــدفعت عـــــنهم مفســـــدة،لكن الشـــــارع مل يعتـــــرب ذلـــــك الوصـــــف بعينـــــه وال  نســـــه مـــــن 
شــــــي مــــــن االحكــــــام،ومل يعلــــــم منــــــه إلغــــــا  له،وبــــــذلك مســــــي مرســــــال،الن املرســــــل يف اللغــــــة املطلق،فكــــــان هــــــذا 

هدار،وقــــــد ة حتقيقــــــة يف مبحــــــث املناســــــب وقــــــد ذكرنــــــا لــــــه الوصــــــف املناســــــب قــــــد أ لــــــق عــــــن االعتبــــــار واإل
ـــــــه اهتمامـــــــا،فكثري مـــــــن فـــــــروعهم مبـــــــ  علـــــــى هـــــــذا االســـــــتدالل ـــــــا أن لالصـــــــحاب ب  هنالـــــــك أمثلـــــــة كثرية،وبّين

                                                                              . (3)وللمالكية به اشد اعتنا 

ذاهب مـــــــن االســـــــتدالل باملصـــــــا  املرســـــــلة او حتفـــــــ  بعـــــــض املـــــــذاهب علـــــــى وحـــــــول موقـــــــف بعـــــــض املـــــــ
يتفـــــق مجهـــــور الفقهـــــا  علـــــى ان املصـــــلحة معتمـــــدة يف الفقـــــه ))بعـــــض أوصـــــافها يقـــــول الشـــــيخ حممـــــد أبـــــو زهـــــرة

اإلســـــــالمي،وإن كـــــــل مصـــــــلحة جيـــــــب االخـــــــذ هبـــــــا مـــــــا دامـــــــت ليســـــــت شـــــــهوة وال هـــــــوجل وال معارضـــــــة منهـــــــا 

                                                                                                                                                                                
 551البقرة  ((1
 .566بو زهره،املصدر السابق، أ ((2
 .561الساملي ،مصدر سابق،   ((3
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املصــــــــلحة املرســــــــلة مــــــــن مجيــــــــع ))وينقــــــــل عــــــــن القــــــــرايف قولــــــــه ((عللنصــــــــو  تكــــــــون مناهضــــــــة ملقاصــــــــد الشــــــــر 
املـــــــذاهب عنـــــــد التحقيــــــــق الهنـــــــم يقيســــــــون ويعرتفـــــــون باملناســــــــبات وال يطلبـــــــون شــــــــاهدا باالعتبـــــــار وال تعــــــــ  
املصـــــــــلحة املرســـــــــلة إال ذلك،و ـــــــــا يؤكـــــــــد أن الصـــــــــحابة  عملـــــــــوا أمـــــــــورا ملطلـــــــــق املصـــــــــلحة ال لتقـــــــــد  شـــــــــاهد 

                                . (1)باالعتبار

اجلنائية لقائدي  واملصا  املرسلة،وما ينب  عليها من مقاصد شرعية هي املستند الشرعي للمسئولية
املركبات،وما ترتب على ذلك من عقوبات،وقد ة وضع قوانني للمرور   تنظم عملية قيادة املركبات والسري يف 

ت اجلنائية،كما ناقشت القوانني اجلنائية عرب بعض موادها الطرقات،وتبني املخالفات اليت ترتتب عليها العقوبا
 سأذكرهومنها قانون اجلزا  العماين،اعتبار ما يعترب جناية وما يعترب جنحة حسب االصطالح القانوين،وهو ما 

 .                                                                 يف احملور التايل

                                                           
 564،563أصول الفقه،   ((1
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 المحور الثالث
 داث المرورية ومسئوليتها الجنائيةاألح

املســــــئولية اجلنائيــــــة مــــــن حيــــــث العمــــــوم هــــــي الــــــيت تكــــــون نتيجــــــة ارتكــــــاب أفعــــــال حّمرمــــــة ويرتتــــــب علــــــى 
فعلهــــــــا أو تركهــــــــا ضــــــــرر بالنظــــــــام العــــــــام،أو بنظــــــــام اجلماعــــــــة أو بعقائــــــــدها أو حبيــــــــاة أفرادهــــــــا أو بــــــــأمواهلم أو 

 . ظام العام للدولة أو للمجتمع أو لكليهماأو بكل شي من شأنه أن حيدث خلال،يف الن بأعراضهم

ــــــة مــــــن غــــــري  ــــــة علــــــى تلــــــك األفعــــــال احملرمــــــة ضــــــرورة إجتماعية،تقــــــدر بقــــــدر اجلنائي لــــــذلك كانــــــت العقوب
افــــــراط وال تفريط،الهنــــــا فرضــــــت حلمايــــــة اجملتمــــــع وحفــــــ  نظامــــــه مــــــن اخللــــــل وحتقيــــــق األمــــــن لكــــــل فــــــرد مــــــن 

َوَخَلــــــَق َكــــــلا َشــــــْي   فـََقــــــدارََه   ى أو عــــــن مســــــتوجل اجلنايــــــةأفــــــراد اجملتمــــــع،فال ينبغــــــي الزيــــــادة وال النقصــــــان علــــــ
  . (1) تـَْقِديرًا 

ــــــى  ــــــل إنســــــان يتحل ــــــة تعــــــىن يف الشــــــريعة اإلســــــالمية،ارتكاب فعــــــل حمــــــّرم وجمــــــّرم مــــــن قب واملســــــئولية اجلنائي
بـــــاالدراك واالختيار،ومنـــــاط ذلـــــك العقـــــل الــــــذي يكـــــون بـــــه االنســـــان مــــــدركا وخمتـــــارا ألفعالـــــه ليســـــتحق علــــــى 
ذلـــــك تطبيـــــق العقوبـــــة املناســـــبه املقـــــدرّة عليـــــه وفـــــق جنايتـــــه الن ســـــنة التـــــدافع الـــــيت وضـــــعها اهلل تعـــــاىل يف هـــــذه 
ــــــاس،فريتكبون مــــــن األفعــــــال مــــــا حرمــــــه  احليــــــاة للناس،قــــــد حيــــــدث فيهــــــا جتــــــاوز عــــــن شــــــرع اهلل مــــــن بعــــــض الن

ــــــى إِ  الشــــــرع،فهناك تكــــــون اجلنايــــــة وهنــــــاك تكــــــون املســــــئولية اجلنائيــــــة،يقول اهلل عــــــز وجــــــل ــــــا َمــــــا َعَل ناــــــا َجَعْلَن
لَــــــَوَهْم أَيـََهــــــْم َأْحَســــــَن َعَمــــــاًل  ـَـــــا لَِنبـْ ــــــًة هلا لَــــــوََكْم  ويقــــــول ،  .  (2) اأْلَْرِ  زِيَن ــــــاَة لَِيبـْ الاــــــِذي َخَلــــــَق اْلَمــــــْوَت َواحْلََي

  .  (3)أََيَكْم َأْحَسَن َعَماًل 

ل اإلنســــــان نتــــــائّ األفعــــــال احملّرمــــــة الــــــيت إذن معــــــىن املســــــئولية اجلنائيــــــة يف الشــــــريعة االســــــالمية أن يتحمــــــ
 :ياتيها خمتارا وهو مدرك ملعانيها وتبعاهتا،وهي تقوم على أسس ثالثة

 .الفعل احملرم (1)
 .الفاعل املختار (5)
 .الفاعل املدرك أو املميز (3)

                                                           
 . 5:  الفرقان ((1
 . 6:  الكهف ((2
 . 5:  امللك ((3
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أمـــــا يف القـــــوانني املوضـــــوعة فـــــان املســـــئولية اجلنائيـــــة قـــــد مـــــرت مبراحـــــل مـــــن التطـــــور مـــــن املـــــذهب املـــــادي 
فلســـــــفة االختيـــــــار،اىل املـــــــذهب التقليـــــــدي،ا املـــــــذهب الوضـــــــعي اىل مـــــــذهب االختيـــــــار النســـــــ  اىل مـــــــذهب 

 .الذي استقرت عليه القوانني الوضعية

علـــــــى أن مـــــــذهب االختيـــــــار النســـــــ  جعـــــــل معـــــــىن املســـــــئولية اجلنائيـــــــة يقـــــــرتب مـــــــن معناهـــــــا يف الشـــــــريعة 
 . (1)اإلسالمية

املســــــئولية اجلنائيــــــة لقائــــــدي املركبــــــات الــــــيت تعــــــرف باألحــــــداث املروريــــــة،وما يرتتــــــب عليهــــــا مــــــن  وإســــــناد
ـــــــــة وقـــــــــوانني املـــــــــرور يف دول العامل،ومنهـــــــــا قـــــــــانون اجلـــــــــزا  العماين،وقـــــــــانون  عقوبات،ناقشـــــــــته القـــــــــوانني اجلنائي

 .املرور العماين

 :ما يلي(524)فقد جا  يف قانون اجلزا  العماين،املادة

ن مــــــن ســــــتة اشــــــهر إىل ثــــــالث ســــــنوات،وبالغرامة مــــــن عشــــــر ريــــــاالت إىل مخســــــمائة   يعاقــــــب بالســــــج
أو باحـــــدجل هـــــاتني العقـــــوبتني فقـــــط مـــــن تســـــبب يف قتـــــل انســـــان عـــــن ا ـــــال أو قلـــــة احـــــرتاز،أو عـــــدم مراعـــــاة 

 .االنظمة

 :ما يلي(26)كما جا  يف املادة 

 .بالتعويض عن  لب املتضرركل جرمية تلحق بالغري ضرار ماديا أو معنويا حيكم على فاعلها 

لــــــذلك فــــــان الســــــلطات القضــــــائية بالســــــلطنة بــــــد ا مــــــن احملــــــاكم االبتدائيــــــة اىل حمــــــاكم االســــــتئناف وإىل 
املروريــــــــة بنــــــــا  علــــــــى منطــــــــو  ومفهــــــــوم احملكمــــــــة العليــــــــا،تنزل أحكامهــــــــا وتوقــــــــع عقوبتهــــــــا علــــــــى االحــــــــداث 

 .ور التايل إن شا  اهلل تعاىلاملادتني املذكورتني،وهناك صورة تطبيقية لذلك سنوردها يف احمل

حيــــــث ( 21/1)كمـــــا أن قــــــانون املــــــرور العمـــــاين وّصــــــف املســــــئولية اجلنائيــــــة لقائـــــدي املركبــــــات يف املــــــادة
 :جا  فيها ما يلي

ــــــــــة عقوبــــــــــة اشــــــــــد واردة يف قــــــــــانون  ــــــــــدابري املقــــــــــررة يف هــــــــــذا القــــــــــانون أو بأي مــــــــــع عــــــــــدم االخــــــــــالل بالت
امة ال تزيـــــــد علـــــــى مخســـــــمائة  ،أو باحـــــــدجل هـــــــاتني آخر،يعاقـــــــب بالســـــــجن مـــــــدة ال تزيـــــــد علـــــــى ســـــــنة،وبغر 

 :العقوبتني كل من ارتكب فعال من األفعال اآلتية

ســـــــياقة مركبـــــــة علـــــــى الطريـــــــق بســـــــرعة أو هتـــــــور أو بـــــــدون تـــــــرو أو حتـــــــت تـــــــاثري مخـــــــر أو خمـــــــدر أو أيـــــــة  (1)
مـــــــؤثرات عقليـــــــة اخـــــــرجل أو قـــــــام بالتجـــــــاوز يف مكـــــــان خطـــــــر،او  نـــــــوع التجـــــــاوز يف مكـــــــان خطـــــــر أو 

                                                           
 .395، 1التشريع اجلنائي االسالمي،ج ((1
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ـــــاذا منـــــوع ال ـــــاة االشـــــخا  أو أمـــــواهلم للخطر،ف ـــــه أو بطريقـــــة تشـــــكل خطـــــورة أو تعـــــر  حي تجـــــاوز في
نــــتّ عــــن ذلــــك وفــــاة شــــخص،أو إحلــــا  أذجل بــــه  ــــم عنــــه مــــر  او تعطيــــل عــــن العمــــل ملــــدة تكــــون 

 .العقوبة فيه السجن مدة ال تقل عن سنة،وال تزيد على مخس سنوات

ــــــــــ ــــــــــة ال يت تصــــــــــدرها احملــــــــــاكم القضــــــــــائية بســــــــــلطنة علــــــــــى ان األحكــــــــــام القضــــــــــائية يف األحــــــــــداث املروري
ــــــــى املــــــــادتني املــــــــذكورتني ســــــــابقا يف قــــــــانون اجلــــــــزا   عمان،تعتمــــــــد علــــــــى هــــــــذه املــــــــادة يف قــــــــانون املــــــــرور وعل

 . (1)العماين

ويف رأيــــــي ان منطــــــو  املــــــواد املــــــذكورة ومفهومها،يوجــــــد شــــــبهها ونظريهــــــا يف فقهنــــــا اإلســــــالمي،أو شــــــبه 
 .ونظري لبعض أحكامها على األقل

ك مـــــا جـــــا  يف أحـــــداث الـــــدواب ومـــــا يتعلـــــق هبـــــا مـــــن ضـــــمان،فقد جـــــا  يف األثـــــر الفقهـــــي،ان مـــــن وذلـــــ
 . (2)رجال برأسها أو مبقدمها فمات فعلى راكب الدابة،الدية فأصابت دابةركب 

ــــــة بعــــــد أن انتقلــــــت  ــــــة توجهــــــت اىل راكــــــب الداب ــــــه هــــــذا احلكــــــم أن الضــــــمان او املســــــئولية اجلنائي وتوجي
ـــــة نفســـــها ـــــار ألن  ، عـــــن الداب ـــــوي الشـــــريف ،  جـــــرح الدابـــــة جب جـــــرح العجمـــــا  ))كمـــــا جـــــا  يف احلـــــديث النب

 . (3) (( جبار

لك أرجل مــــــن املناســـــــب قيــــــاس أي حــــــادث مـــــــروري يكــــــون فيــــــه دهـــــــس لشــــــخص أو ألشـــــــخا  أو ذلــــــ
دهـــــــس أي شـــــــي كـــــــان وحيـــــــدث منـــــــه ضـــــــرر لوشـــــــخا  او لوشـــــــيا  وتكـــــــون علـــــــى قائـــــــد املركبـــــــة املســـــــئولية 

ـــــك احلـــــادث ،بـــــان  ـــــة يف ذل ـــــيت يكـــــون اجلنائي ـــــدواب ال ـــــة مـــــن ال ـــــه داب ـــــيت حتدث يقـــــاس هـــــذا احلـــــادث باحلـــــدث ال
 .عليها راكب يقودها ويسوقها،واجلامع للقياس يف ذلك وجود قائد املركبة وقائد الدابة

أمــــــا العلــــــة فهــــــي وجــــــود الضــــــرر مــــــن دهــــــس املركبــــــة ومــــــن دهــــــس الدابة،وقــــــد نــــــاق  الشــــــيخ ابــــــو زهــــــرة 
ــــــث قــــــال ــــــيت يتجــــــه إليهــــــا واضــــــعوا القــــــوانني )) تفســــــري القــــــوانني الوضــــــعية بالقياس،حي ــــــا  ال مهمــــــا تكــــــن اآلف

فانـــــــه مـــــــن املؤكـــــــد أن الفـــــــاة القـــــــانون ال ميكـــــــن أن تكـــــــون شـــــــاملة لكـــــــل احلـــــــوادث والوقـــــــائع ،وكمـــــــا يقـــــــول 
ــــــــق القــــــــوانني بــــــــان  ، الشهرســــــــتاين ــــــــاس يف تطبي ــــــــد مــــــــن القي ــــــــاهى،فال ب ــــــــائع ال تتن ان النصــــــــو  تتناهى،والوق

ــــــى حكم ــــــص عل ــــــيت ال ن ــــــائع ال إىل ان (( هــــــا،حكم الوقــــــائع الــــــيت تشــــــاهبها مــــــن املنصــــــو  عليهــــــاتعطــــــى الوق
ــــه مقــــدار مــــا يتحقــــق  ــــدخل في ــــال ويالحــــ  ان حتــــري القاضــــي ملعرفــــة الوصــــف املناســــب للحكــــم جيــــب أن ي ق

                                                           
 .16،وقانون املرور،  61،  12قانون اجلزا  العماين،   ((1
 .361،  16،مخيس بن سعيد ،منهّ ا لطالبني،جالشقصي ((2
 .احلديث مروري يف مجيع كتب احلديث ((3
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ـــــــه مـــــــن  ـــــــةفي ـــــــة مقصـــــــد عـــــــام لكـــــــل القـــــــوانني،اذ أن القـــــــوانني جـــــــا ت خلدمـــــــة  عدال عامـــــــة شـــــــاملة،فان العدال
 ((.(1)بالقسط وامليزان واهلل خري احلاكمني العدالة،وتنظيم املعامالت بني الناس

ومـــــن املعلـــــوم أن احلكـــــم يعتـــــرب األحـــــداث مـــــن قائـــــدي الـــــدواب ومـــــن قائـــــدي املركبـــــات مـــــن قبيـــــل افعـــــال 
 .اخلطأ،وبالتايل ترتتب عليها عقوبات اخلطا ،سو  كان فيها إتالف نفس أو إتالف ا راف

                                                           
 .575،571أصول الفقه،   ((1
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 المحور الرابع
 ولية الجنائية لقائدي المركباتالمتعلقة بالمسئ )*(نماذج من االحكام

 م482/4002الطعن رقم 
 .ملخص الوقائع والحكم

ـــــوره الشـــــارع العـــــام  ـــــه اثنـــــا  عب ـــــة بســـــرعة وإ ـــــال،ودهس شخصـــــا مبقدمـــــة مركبت هـــــو أن شخصـــــاقاد مركبت
بادانـــــــة املـــــــتهم بااليـــــــذا  عـــــــن "دائـــــــرة اجلنائيـــــــات"ملحقـــــــا بـــــــه إصابات،وقضـــــــت حمكمـــــــة االســـــــتنئاف بصـــــــحار

ام قـــــانون املرور،وســـــجنه ملـــــدة عـــــام موقوفـــــة النفاذ،وســـــحب رخصـــــة قيادتـــــة ملـــــدة شـــــهرين إ ـــــال وخمالفـــــة أحكـــــ
 .وإلزامه بدفع تعويض املدعي

و عن احملكوم عليه باحلكم أمام احملكمة العليا،ونظرت احملكمة العليا يف احلكم والطعن،وحكمت بقبول 
 . (1)صادرة الكفالةباملصاريف وم(امرأة)الطعن شكال ويف املوضوع برفضه والزمت الطاعنة

 م234/4002الطعن رقم  -4
 .ملخص الوقائع والحكم

قاد شخص شاحنة بدون انتباه وبطريقة تشكل خطرا على حياة االشخا  و تلكاهتم بان حتول فجأة  
من اليمني اىل اليسار دون التاكد من املركبات القادمة يف خط التجاوز األمر الذي أدجل اىل احنراف مركبة ثانية 

 .صطدمت بشجرة وتدهورت ونتّ عن احلادث وفاة وإصاباتوا

وحكمت حمكمة اجلنايات بصحار بادانة املتهم  ناييت القتل اخلطأ واإليذا  با ال وخمالفة قانون املرور 
 .وقضت بسجنه سنة ينفذ منها مخسة واربعون يوما،ودفع الديات

حكمت بقبول الطعن شكال ورفضه موضوعا و عن احملكوم عليه على احلكم أمام احملكمة العليا،اليت 
 . (2)الطاعن باملصاريف وألزمت

                                                           
هذه النماذج مأخوذة من أحكام احملكمة العليا بسلطنة عمان،وهي قائمة على  عون احملكوم عليهم وعلى استقرا      )*(

 .ئية وحماكم االستئنافوقائع الدعوجل ونطق األحكام من احملاكم اإلبتدا
 .75جمموعة األحكام الصادرة عن الدائرة اجلزائية باحملكمة العليا،للسنة اخلامسة،   ((1
 .365نفس املصدر ،   ((2
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 م244/4002الطعن رقم  -3
 .ملخص الوقائع والحكم

ــــــتّ  قــــــاد شــــــخص مركبــــــة با ــــــال وقلــــــة احــــــرتاز علــــــى الشــــــريط الســــــاحلي فاصــــــطدم بســــــلك حديــــــدي ن
قتــــــل اجملــــــ  عليــــــه عــــــن احلــــــادث وفــــــاة شــــــخص،وحكمت احملكمــــــة االبتدائيــــــة بواليــــــة الســــــويق بادانــــــة املــــــتهم ب

 .وبتغرميه مبلغ مخسني رياال،وإلزامه بدفع دية اهلالك

 .وإيّدت حمكمة االستئناف بصحار احلكم

و عـــــــن احملكـــــــوم عليـــــــه علـــــــى احلكـــــــم أمـــــــام احملكمـــــــة العليـــــــا الـــــــيت حكمـــــــت بقبـــــــول الطعـــــــن شـــــــكال،ويف 
مـــــن جديـــــد هبيئـــــة املوضـــــوع يـــــنقض احلكـــــم املطعـــــون فيه،واحالتـــــه إىل حمكمـــــة اجلنايـــــات بصـــــحار للفصـــــل فيـــــه 

 . (1)مغايرة

 م282/4002الطعن رقم  -2
 .ملخص والوقائع والحكم

شــــــخص قــــــاد مركبتــــــه بســــــرعة وبــــــدون تــــــرو وبطريقــــــة تعــــــر  حيــــــاة األشــــــخا  وأمــــــواهلم بــــــاخلطر األمــــــر 
الــــــذي أفقــــــده الســــــيطرة علــــــى عجلــــــة القيــــــادة فاحنرفــــــت بــــــه املركبــــــة عــــــن خــــــط ســــــريها اىل جهــــــة اليمــــــني مــــــن 

ونـــــتّ عـــــن احلـــــادث وفـــــاة مرافـــــق قائـــــد املركبـــــة وحكمـــــت حمكمـــــة اجلنايـــــات بنـــــزوجل الشـــــارع العـــــام وتـــــدهورت 
بادانــــة املـــــتهم بقيـــــادة مركبـــــة با ـــــال وحتـــــت تـــــأثري الكحــــول ونـــــتّ عنـــــه وفـــــاة وإيذا ،وقضـــــت احملكمـــــة بســـــجنه 

 .ملدة سنة ينفذ منها شهران

ضـــــــــه و عـــــــــن املـــــــــتهم علـــــــــى احلكـــــــــم أمـــــــــام احملكمـــــــــة العليـــــــــا،اليت حكمـــــــــت بقبـــــــــول الطعـــــــــن شـــــــــكال ورف
  . (2)موضوعا،وإلزام الطاعن باملصاريف

 م931/4004الطعن رقم  -2
ــــد مركبــــة قــــاد مركبتــــه بســــرعة وبــــدون تــــرو وبطريقــــة تعــــر  حيــــاة األشــــخا  وأمــــواهلم للخطــــر األمــــر  قائ

 .الذي نتّ عنه دهس شخص اثنا  عبوره الشارع،وإصابته باصابات موضحة بالتقرير الط 

انــــــة املــــــتهم قائــــــد املركبة،وقضــــــت بســــــجنة ملــــــدة ســــــنة ينفــــــذ منهــــــا وحكمــــــت حمكمــــــة اجلنايــــــات بــــــابرا باد
 .شهران،واحالة الدعوجل املدنية إىل احملكمة املدنية املختصة

                                                           
 .456نفس املصدر،   ((1
 .43املصدر السابق،السنة السادسة،  ((2
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و عـــــــــن املـــــــــتهم علـــــــــى احلكـــــــــم أمـــــــــام احملكمـــــــــة العليـــــــــا،اليت حكمـــــــــت بقبـــــــــول الطعـــــــــن شـــــــــكال ورفضـــــــــه 
  . (1)الطاعن باملصاريف وألزمت موضوعا،

                                                           
 .326نفس املصدر   ، ((1
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 مسئوليةما ال يعد من ال: المحور الخامس
 الجنائية لقائدي المركبات

هنالــــــــك حــــــــاالت ال ميكــــــــن أن تعــــــــد مــــــــن املســــــــئولية اجلنائيــــــــة لقائــــــــدي املركبات،وبالتــــــــايل مــــــــن وجهــــــــة 
نظـــــري ال ميكـــــن أن حيكـــــم عليهــــــا باهنـــــا مـــــن أفعــــــال اخلطأ،وبالتـــــايل ال ميكـــــن أيضــــــا ان يرتتـــــب عليهـــــا أفعــــــال 

 :الاخلطأ من دية للوفاة او لالصابات ومن تلك احلاالت مث

ـــــــق ملتزمـــــــا باالنظمـــــــة والقـــــــوانني مـــــــن  (1) ـــــــة محـــــــل معـــــــه شخصـــــــا أو أشخاصـــــــا وســـــــار يف الطري ـــــــد مركب قائ
ـــــــدة عـــــــن املســـــــموح هبا،وعـــــــدم  ـــــــام بانظمـــــــة املرور،كعـــــــدم الســـــــرعة الزائ ســـــــالمة تامـــــــة للســـــــيارة،والتزام ت
ــــا  ســــريه يف الشــــارع  ــــور خطــــوط املشــــاة وعــــدم جتــــاوز لالشــــارة الضــــوئية احلمــــرا  واثن التجــــاوز وعــــدم عب

رتضــــــه جســــــم كحيـــــــوان مــــــثال ومل يــــــتمكن مـــــــن تفاديــــــه فاصـــــــطدم بــــــه ونــــــتّ عـــــــن احلــــــادث وفيـــــــات اع
 .واصابات

ـــــايل ال يتحمـــــل دفـــــع مصـــــاريف  ـــــة وبالت ـــــة ال يعـــــد مرتكبـــــا ملســـــئولية جنائي ـــــد املركبـــــة يف هـــــذه احلال فـــــان قائ
ــــــوفني أو املصــــــابني،حيث ان هــــــذا ال يعــــــد مــــــن قتــــــل اخلطــــــأ أو اصــــــابات اخلطأ،وامنــــــا هــــــو مــــــن  كــــــديات للمت

 .باب القضا  والقدر الذي ال دخل لالنسان فيه

 .وهبذا حكمت حمكمة االستنئاف مبسقط

ـــــة محـــــل معـــــه شخصـــــا واثنـــــا  ســـــريه اعرتضـــــه بعري،وهـــــو  ـــــد مركب ـــــاك قائ ـــــتلخص أن هن وحيثيـــــات القضـــــية ت
قـــــد كـــــان ملتزمـــــا بانظمـــــة وقـــــوانني املـــــرور ودون أدف خلــــــل يف املركبـــــة ونـــــتّ عـــــن احلـــــادث وفـــــاة قائـــــد املركبــــــة 

 .افقه،أي وفاة احلامل واحملمولومر 

ـــــة قائـــــد املركبـــــة  ـــــايل محلّـــــت ورث ـــــل اخلطـــــأ وبالت ـــــة بواليـــــة بركـــــا أن هـــــذا مـــــن قت ـــــربات احملكمـــــة االبتدائي واعت
 .الدية لورثة املرافق

 .م9/15/1995هــ املوافق 14/7/1413واصدرت احملكمة املذكورة حكمها بذلك بتاريخ 

رقــــــــم الــــــــدعوجل :االســــــــتئناف،اليت حكمــــــــت مبــــــــا يلــــــــيواســــــــتانف احملكــــــــوم ضــــــــدهم احلكــــــــم اىل حمكمــــــــة 
 .م17/2/1993 -هــ 51/11/1413م بتاريخ 2/42/1993
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وقــــد نظرنــــا مــــا كتــــب هنــــا والــــذي نقولــــه عــــن احلــــادث مل يتســــبب فيــــه الســــائق امنــــا كــــان مــــن قبــــل البعــــري 
ــــذي صــــدمهم فهلــــك الســــائق والطفــــل  ــــك شــــي  مــــن ( املرافــــق)ال ــــك غرمــــا امنــــا ذل ــــى الســــائق ذل فــــال نــــرجل عل

 . (1)بل اهلل واهلل أعلمق

ـــــه وفـــــق االســـــس الســـــليمة مـــــن مراعـــــاة االنظمـــــة وقـــــوانني املـــــرور والتـــــزام بالســـــرعة  قائـــــد (5) ـــــة،قاد مركبت مركب
ـــــــت الســـــــيارة ســـــــليمة متامـــــــا  احملـــــــددة،ومل يتجـــــــاوز االشـــــــارة الضـــــــوئية احلمـــــــرا  وال خطـــــــوط املشـــــــاة وكان

ـــــــه، ودهســـــــ ـــــــتمكن مـــــــن تفادي ـــــــا  ســـــــريه يف الشـــــــارع ومل ي ـــــــتّ عـــــــن حـــــــادث واعرتضـــــــه شـــــــخص اثن ه ون
ال يكـــــــــون  –يف رأيـــــــــي  –الـــــــــدهس وفـــــــــاة املـــــــــدهوس أو اصـــــــــابته،فان قائـــــــــد املركبـــــــــة يف هـــــــــذه احلالـــــــــة 

خمطئا،وبالتــــــــايل ال يتحمــــــــل غرمــــــــا،ألن ذلــــــــك الشــــــــخص املــــــــدهوس هــــــــو الــــــــذي اعتــــــــدجل علــــــــى قائــــــــد 
 .املركبة ورمى بنفسه يف الشارع

 .هذا ما أراه،والعلم عند اهلل عز وجل
 .مد وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهلل على سيدنا حم

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 

 أحمد بن سعود السيابي   
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  احمان ا احما مبسم اهلل

الفنية إىل عقود بعيدة  األعمالوالصحابة يف  األنبياءيعود االستفتاء والسؤال عن احلكم الشرعي لتجسيد 
املسرحي والسينمائي إىل : متتد إىل منتصف القرن اهلجري املاضي عندما تقدم بعض املشتغلني يف امليدان الفين

فيما يعتزمون اجنازه من متثيليات بطلب بيان احلكم الشرعي  هيآت علمية وفقهية واىل بعض علماء الشريعة
م وعرض وو  من حيامهم والصحابة وآل البيت بغرض تقدميهم والتعريف هب األنبياءسد جت وأفالمومسرحيات 

وجهادهم وجهودهم يف حقل الدعوة اإلسالمية وكان ذلك باخلصوص عندما وقع التفكري يف اجناز شريط 
وكان الغالب على القرا ات والفتاوى الصاد ة يف تلك الفرتة هو املنع . العربية واالجنليزية الرسالة يف نسختيه

الصاد ة عن اهليآت والشخصيات اليت وقع استفتاؤها وكان  اإلجاباتاختصا ا وتوسعا : والتحرمي وقد تفاوتت
الذي كان له  األمرواملرئية  سع حيث تناقلتها وسائل األعالم املكتوبة واملسموعةاالصدى الو  اإلجاباتهلذه 

والصحابة  األنبياءيف الوقوف يف وجه مد فين كاسح كان ميكن ان يتخذ من حياة  األقلانعكاسه االجيايب على 
وآل البيت مادة فنية ال تتقيد بقيد يذهب هبا ما تركز يف القلوب وما ترسخ يف األذهان لدى املسلمني منذ 

ال الصفات البشرية اليت تقتضيها النبوة وتستوجبها العصمة اليت عصم اهلل زمن البعثة من واجب االعتقاد بكم
 إهناعملي  أوجبهد علمي  إليهاالنبوة د جة ال يرتقي  إذواملرسلني عليهم السالم قبل البعثة وبعدها  األنبياءهبا 

للصحابة الكرام بالنسبة  األمروكذلك  (اهلل يصطفي من احنالئكة رسال ومن احن س)اوطفاء واختيا  اهلي 
األمة على ان مرتبة الصحبة ال يصل إىل د جتها الرفيعة عامل بعلمه وال عامل  ضي اهلل عنهم فقد أمجعت 

 سول اهلل ولى اهلل  أوحاببعمله وو دت النصوص احملكمة من كتاب اهلل وسنة  سوله منوهة بعلو د جة 
يف حق من اختا هم  واألفعال واألقوالالعتقادات عليه وسلم وما جيب على األمة حنوهم وما حيرم عليها من ا

وكذلك الشأن بالنسبة  (رضي اهلل عنهم ورضوا عنه)لرسوله الكرمي عليه الصالة والسالم  أوحابا وااهلل ليكون
 .آلل البيت الكرام الذين اذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا

الكبري يف  األثرعلماء األمة من السلف الصاحل وكان هلذه العقائد الراسخة واملواقف الواضحة احلامسة ل
واملرسلني  األنبياءحرمة  لألمةالوقوف يف وجه الزنادقة واملالحدة من أتباع الفرق واملذاهب الزائفة حبيث حفظوا 

ال ) تفريق بينهم وتلك هي عقيدة املسلمني كما و دت يف كتاب اهلل العزيز أوعليهم السالم بدون استثناء 
 األطها وآل بيته  األبرا ولى اهلل عليه وسلم  سول اهلل  ألوحابكما حفظت   (ااد من رسلهنفمق ب ن 

 .تلك املنزلة الرفيعة والد جة العالية اليت خصهم هبا اهلل تبا ك وتعاىل

اهلل و سله عليهم السالم وحنو الصحابة وآل البيت  ضي  أنبياءولوال هنوض علماء األمة هبذا الواجب حنو 
فيها من هب ودب دون  اإلنتاجمصو ة يقتحم جمال  وأشرطةمسرحية وسينمائية : مادة فنية ألوبحواهم اهلل عن

ومرا ة يف اجملتمعات غري اإلسالمية من  أسفإىل ما نتابعه بكل  األمرمراعاة ملا هلم من حرمة ولوال ذلك آلل 
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سلوكي  أو أخالقيضابط  بأييدون مشاهد مشينة مهينة غري الئقة تتمثل يف ادوا  يتقمصها فنانون ال يتق
 األموالتنفق على اجنازها  وأفالمواملرسلني عليهم السالم يف مسرحيات  األنبياءميثلون ذوات  فإهنمومع ذلك 

اهلل و سله حىت  بأنبياءالطائلة من اجل تعميم انتشا ها وانتشا  ما حتتويه وتصو ه من مظاهر غري الئقة 
وبذلك تزعزعت يف األذهان تلك  طرفأي  -استنكا ا هلا-رك حرفة واحملرفة ال حيدة الفنية املنهذه املا أوبحت

 .املرتبة الرفيعة والد جة العالية هلؤالء الصفوة من خلق اهلل

يف جدول أعماله لدو ته احلادية والعشرين موضوع جتسيد  مجنع احفقه اإلسالمي احدوحيوعندما جيعل 
ليتخذ يف شانه قرا ا يكون نتيجة لألحباث املعدة من طرف أعضائه  األنبياء والصحابة يف األعمال الفنية

وخربائه فلكي يزيد هذا املوضوع حبثا ومتحيصا ويفصل فيه القول مستنريا مبا اعد من مواضيع ود اسات وما 
ود  من قرا ات عن اهليآت الشرعية واجملامع الفقهية والشخصيات العلمية وليس يف األمر تكرا ا وإمنا هو 

عميق نظر واستخالص عرب خصووا وقد جدت يف األثناء مستجدات حيث أقدمت بعض األطراف كما هو ت
احلال بالنسبة للصو  الكا يكاتو ية لرسول اهلل ولى اهلل عليه وسلم اليت أقدم قبل سنوات على  مسها ونشرها 

اإل هايب املتعطش لسفك دماء دامنركي هبدف اإلساءة إىل النيب حممد ولى اهلل عليه وسلم بإظها ه يف مظهر 
أو ما ال تزال تنشره بني الفرتة واألخرى جمالت ودو يات ختصصت يف اإلساءة إىل  !األبرياء وإزهاق أ واحهم

مثل عددها اخلاص  Charlie Hebdoش رحي أبدو نيب اإلسالم عليه الصالة والسالم واليت نذكر منها جملة 
 La vie de MAHOMET-les débuts d’un  ت نبيبداي: ا  ة محندالذي اختذت له عنوانا 

prophète 1er partie  والقائمة طويلة يف اجملالت والدو يات األ وبية واألمريكية اليت أود ت يف السنوات
جربيل عليه )األخرية أعداد خاوة وملفات تضمنت وو ا خيالية للنيب حممد ولى اهلل عليه وسلم وللمالئكة 

ات املؤمنني وآل البيت يف  سوم مسيئة ومتهكمة فيها من االبتذال والتحدي الصا خ وللصحابة وأمه( السالم
ملشاعر املسلمني الذين مل يتعودوا على مثل هذه التصرفات حنو الرموز الدينية من أنبياء اهلل و سله واملالئكة 

وحقد كل ذلك بتعلة  والصحابة وآل البيت وال خيفي ما يف ذلك من اإلثا ة وما ينم عنه من تعصب وكراهية
حرية التعبري داعني املسلمني ان يتقبلوا ذلك بصد   حب وان يكونوا مثل مجاهري األ وبيني الذين ال تثريهم 

 .!!مثل هذه التصرفات وذلك يف عرفهم هو التحضر والتمدن وتلك هي مقتضيات حقوق اإلنسان واحلريات

 .هناك املمثلة للهيآت الدينية األوواتحىت  والستفحال هذه الظاهرة يف تلك اجملتمعات فقد خفتت

والرسل واىل الصحابة وآل البيت ينبغي ان يظل حمظو ا بكل  لألنبياء اإلساءة أي األمرولكن هذا 
عندما جتتمع كلمتها يف البالد اإلسالمية اهليآت العلمية واجملامع الفقهية والشخصيات و وهيآته ومتثالته  أشكاله

 األنبياءذلك جيعل ان الفنية ف األعمالوالصحابة يف  األنبياءة والعقلية يف منع جتسيد وتتعاضد حججها النقلي
من يتطاول عليهم متطاول حماوال تقمص  مأمنوالرسل عليهم السالم والصحابة وآل البيت  ضي اهلل عنهم يف 

 .ألسنتهمظهرهم والكالم على والظهو  مب بأدوا هميامهم والقيام شخص
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وينبهون ذوي النوايا احلسنة والدوافع النبيلة  سد احذرائعباالحوط وحيكمون قاعدة  خذونيأوعلماء األمة 
الفنية  األعمالوالصحابة يف  األنبياءويدافعون على جتسيد  اإلب اة األش  ءفي  األصلممن حيكمون قاعدة 

البعض منها حيز  ودخل الفنية األعمالوالصحابة يف  األنبياءجتسيد  حماوالت األخريةيف الفرتة  عادت فقد
أتباع بعض املذاهب  األنبياءإىل جتسيد  باد و هلا ماديا وبشريا  مت االستعدادالتنفيذ يف مشا يع طموحة 
دين بل هو وميم  األمرمدعوون إىل الرتيث واالحتياط الشديدين الن  وأولئكاإلسالمية الشيعية فهؤالء 

 اإلسالميمجنع احفقه   أسهالعلمية واجملامع الفقهية وعلى ميكنهم من خالل اهليآت ا وأولئكالعقيدة وهؤالء 
 وأشرطةالفنية يف شكل متثيليات  األعمالوائب يستفاد فيه مما تتيحه  و أيإىل كلمة سواء  يأتواان  الدويل
من خالل عرض سريهم ومواقفهم وما دعوا إليه من قيم سامية  هيف نشر قيم اإلسالم والتعريف برموز  وأفالم

موه من سلوكيات  فيعة عالية دون ان يكون ذلك مباشرة من خالل متثيل ذوامهم الشريفة الكرمية وما جس
املعلوماتية واالنرتنات  األنظمةالرفيعة اليت ال ميكن اال تقاء إىل مستواها والشك ان التقدم التقين والفين وتطو  

 .لتزام بالضوابط الشرعيةممكنا ومتاحا مع اال أمراجيعل من بلوغ الغايات النبيلة  اوغريه

الفنية يقتضي منا التعريف املوجز للتجسيد الفين من خالل  األعمالوالصحابة يف  األنبياءسيد جت وحبث
 إميانيةينتج عنه من احنرافات عقدية  منه وما ميكن أن والغاية وأهدافهاملسرح والسينما وبيان حقيقته ومكوناته 

باعتبا ه دين السماحة ودين املدنية والتحضر ما جعل اهلل فيه على املؤمنني وبيان ان اإلسالم  أخالقيةوسلوكية 
يناقض أو ال حيرم على املسلم إال ما ميكن ان يتعا ض  (قل من امم زينة اهلل احتي اخمج حعب ده)حرجا 
 .مبقاودها واألمو الكرمية وما سوى ذلك فاجملال فسيح و حب  األخالقالعقيدة ومقومات  أسس

املنهج ان يتقدم ذلك عرض ملا تقتضيه مرتبة النبوة والرسالة من واجبات على املسلم تضمنتها  ويقتضي
 ضي اهلل  األطها بالتفصيل والتدقيق كتب العقيدة وما ينبغي على املسلم حنو الصحابة الكرام وآل البيت 

 أود تهخصيات العلمية فيما شاهليآت الشرعية واجملامع الفقهية وال ت عليه واستندت إليهما اعتمد وهوعنهم 
مراعني فيه التسلسل الزمين والتنوع املذهيب مما ينتهي بالقا ئ إىل التسليم  نعرضهوهو ما من فتاوى وقرا ات 

 .والقبول إىل ما يكاد يكون اجتهادا مجاعيا
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 احتنث ل طب عته وعن صمه
لتشبيه والتسوية والتشكيل يقال التمثيل معناه التصوير وا: احشميعة اإلسالم ة واحفنواجاء يف كتاب 

واملثال وانع التماثيل واملمثل الذي يقوم بعملية التمثيل أو فالن يف ثوبه متاثيل أي تصاوير وو ها بالنحت 
تصو  مثاله واول كلمة التمثال من مثلت الشيء بالشيء إذا قد ته على قد ه ويكون : املصو ، ومثل الشيء

اسم ذلك املمثل متثال بالكسر أي وو ة أو متثال بالفتح أي متثيل ومثلت له  متثيل الشيء بالشيء تشبيها به و 
بأهنا عمل فين : وعرفت التمثيلية يف اللغة... إذا وو ت له مثاله بكتابة وغريها أي سويته وشبهته: كذا متثيال

ي يزاول مهنة منثو  أو منظوم يؤلف على قواعد خاوة ملثل حادثا حقيقيا أو خمتلفا قصدا للعربة وعرف الذ
 .التمثيل على املسرح أو يقوم بادوا  التمثيلية باملمثل وتطلق التمثيلية على املسرحية

استحضا  وو ة من شخص أو  بأنه تقمص دو  اآلخرين وحالتهم أو: وقد عرف بعضهم التمثيل
 .شخصيات والفعل إبرازا حيا مشاهدال ان التمثيلية عبا ة عن إبراز الحادث وقي

عناور هي الفكرة واملوضوع والشخصيات املمثلة والشخوص املمثلة والصراع واحلركة واحلوا  وللتمثيل 
واملنظر وأشياء أخرى وتفاويل كل ذلك يف مضانه يف الد اسات واألحباث اليت تناولت مسالة التمثيل 

 .واملسرح

املثا ة ومن حيث وللتمثيل أقسام وأهداف ووظائف إذ التمثيليات أنواع من حيث األسلوب والعواطف 
 .ةاملوضوع والبنية ومن حيث الوسيلة والناحية اجلمالي

 .واألهداف منها ما هو فين ومنها ما هو غري فين ويف ذلك تفصيل وتدقيق

وقد عدد الدا سون ملسالة التمثيل فوائده فذكروا منها انه طريق من طرق حتصيل املعرفة العلمية والتا خيية 
والتبيني ولون من ألوان التسلية ووسيلة لطرح قضايا ومعاجلة مشكالت وميكن ان  ووسيلة من وسائل اإليضاح
 .عة ويبث الوعي لدى أفراد اجملتمعينمي التمثيل املالحظة واملتاب

ويوضح التمثيل القضايا الدينية خاوة السري واملغازي ويساعد التمثيل املد سي على اال تفاع باملستوى 
 .العلمي للطالب

ك ال ميكن ان حيجب عنا ما ميكن ان ينجر عن التمثيل من مضا  مثل التلفظ مبا يغضب ولكن كل ذل
كن  ينكن اا يكوا احتنث ل سب ال حنشم اهلل ومما سة بعض التصرفات اليت كان يأتيها من يكفرون باهلل 

للتمثيل كما ميكن احفسوق واحفجور وفي ذحك إش عة حلفس د واحننكم وتعود على اححمام وإث رة حلغمائز 
 .سبيال لقلب احلقائق وتشويه الشخصيات التا خييةأن يكون 
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إىل ان أول عملية التمثيل وانتهى بعضهم العلماء القول يف بيان حكم الشرع يف التمثيل  وقد فصل
 :مباحة واستندوا يف ذلك إىل القرآن الكرمي والسنة النبوية الطاهرة من ذلك

الكافر وذلك أثناء قتله وقد الصديق املقرب لكعب بن االشرف  الصحايب حممد بن مسلمة بدو  مقيا( 1
وما  053وفحة ) كت ب احشميعة اإلسالم ة واحفنواالقصة مفصلة منقولة من سرية ابن هاشم واحب  أو د

 (.بعدها

ئل اليت حتزبت ضد قيام نعيم بن مسعود يف غزوة األحزاب بدو  الصديق الناوح واملوايل للقبا( 2
االبن البا  والويل املخلص وقيامه بدو  الناوح األمني لقريش وغطفان واحملرض القوي ملقاتلة  ثلهاملسلمني ومت

 سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم وتفصيل ذلك كما أو ده املؤلف منقوال عن السرية النبوية البن هشام اجلزء 
اهلل عليه وسلم مل خترج عن اخلدعة الثاين وهذه النصوص من أفعال الصحابة اليت اقرهم عليها  سول اهلل ولى 

 .كما جاء يف احلديث الشريف  (واححمب خدعة)

إىل ان التمثيل لون من ألوان التعبري وطريقة من طرق الرتمجة  ااند مصطفى علي احقض ةوينتهي األستاذ 
إىل األذهان كما  العملية كتمثيل دو  األستاذ للتعبري عن أفكا ه وهكذا من ميثل املعا ك التا خيية حبيث يقرهبا

 .احتشب ه وإذا ك ا احتشب ه ج ئزا ف ا احتنث ل يأخذ نفس اححكمان التمثيل فيه 

وال حيرم التمثيل إال إذا حرم التعبري والرتمجة والتقليد والتشبيه وحترم هذه األمو  ان )وينتهي إىل القول 
 هباسم التمثيل الن هذا الفعل ال جيوز تعبري تناولت كفرا أو حمرما أو فحشا ولذلك ال جيوز ان يزىن املمثل مثال 

وال ترمجته وال تقليده وال تشبيهه وكذلك ال جيوز أي فعل حمرم كشرب اخلمر أو الزنا أو القتل الفعلي أو دوس 
حو أنزحن  هذا احقمآا على جبل )القرآن ويستدل على ذلك باستعمال القرآن الكرمي للتشبيه يف قوله تعاىل 

س بقوا إحى مغفمة من ربكم وجنة )سو ة احلشر وقوله تعاىل  21اآلية  (صدع  من خش ة اهللحمايته خ شع  مت
واضمب حهم مثل احح  ة احدن   كن ء )سو ة احلديد وقوله تعاىل  21اآلية  (عمضه  كعمض احسن ء واألرض

 (يء مقتدراأنزحن ه من احسن ء ف ختلط به نب ت األرض فأصبح هش ن  تذره احمي ح وك ا اهلل على كل ش
ي  )واستعمل  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم التشبيه فشبه النساء بالقوا ير فقال . سو ة الكهف 55اآلية 

سو ة  7اآلية  (فتنثل حه  بشما سوي )وحصل التمثيل من املالئكة قال تعاىل  مسلم (انجشه رويدك ب حقواريم
 .مميم

 :منتهيا إىل القول األصل في األش  ء اإلب اة :ووليةوأما احلجة العقلية فاالستناد إىل القاعدة األ
واملهم يف ذلك كله ان األفعال التمثيلية ان تناولت فعال مباحا فهي مباحة وان تناولت فعال حمرما فهي حمرمة )

 .(1)(لكن األول يف أفعال اإلنسان اليومية ان تكون مباحة وكذلك ترمجتها ونقلها بقالب فين متثيلي مباح
                                                           

 وما قبلها من كتاب الشريعة اإلسالمية والفنون 053انظر الصفحة   (1)
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انه جيوز ان يعمل املمثل يف التمثيلية ما جيوز ان  :عملية التمثيل فهو ااند مصطفى احقض ةويضبط 
يعمله يف غريها من األقوال واألفعال املباحة الن املمثل يعمل ما ميكنه عمله يف حياته اليومية وأما بالنسبة 

 فانه يلجا إىل املعا يض ما أمكنهلألمو  احملرمة أو املكروهة 

 :قوال واألفعال إىل قسمنيوتنقسم األ

 قسم ال حيتمل التو ية أبدا وذلك كفعل الزنا ودوس القرآن -أ-

 ..قسم هو أفعال وأقوال ميكن ان تدخلها املعا يض -ب-

بقيود عدم ا تكاب ( اجلسم والصوت والفعل الداخلي)وإذا قيدت أفعال املمثل وأقواله ووسائله 
من احلركات املختلفة ذات العوامل املتنوعة واالنفعال واالسرتخاء احملظو ات جاز ان يفعل عناور التمثيل 

 .والتوتر والرتكيز واالنتباه ومن تغيريات الصوت قصرا وطوال وحدة وغلظة

 .والثرثرة قعن احللف الكاذب والتشد يبتعدن ممثل أوالبد لل

هو جائز يف احلياة العادية وفيما خيص لباس املمثل وما يتبع ذلك من زينة ومظهر فال جيوز منها إال ما 
كحرمة التشبه بالنساء من الرجال والتشبه بالرجال من النساء وال بد ان يكون موضوع التمثيلية مقبوال شرعيا )

فتحرم التمثيليات اخليالية والتمثيليات األسطو ية وإذا جاز الضحك والبكاء فان ذلك ينبغي ان يتوخى التوازن 
اح فال ينبغي ان يكون بغري حق فقد كان عليه الصالة والسالم ميزح وال يقول إال وعدم اإلفراط وإذا جاز املز 

 .األدب املفرد (إني ال أقول إال اق )حقا 

ويل حلذي يحدث ف كذب )وحيرم يف التمثيل الكذب فقد قال  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم 
 .سنن الدا مي (ح ضحك به احقوم ويل حه ويل حه

وحاول األمر ان اللعب واهلزل واملزاح يف حقوق اهلل تعاىل غري جائز فيكون جد ) يةابن ق م احجوز قال 
 .(القول وهزله سواء

فإذا التزمت التمثيلية باحلدود الشرعية وكانت مضبوطة من أوهلا إىل آخرها ضمن حدود الشرع حبيث ال 
وال يفعل فيها حمرم أو كفر وبعد تعا ض قضية من قضايا العقيدة اإلسالمية وال تدعو إىل حمرم ومنكر وفحش 

 .(1)(ذلك يباح ما يباح يف احلياة اليومية مع االعتماد على التو ية واملعا يض

 

                                                           
 وما قبلها من كتاب الشريعة اإلسالمية والفنون 037انظر الصفحة   (1)
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 رضي اهلل عنهم واحصح بةعل هم احسالم ألنب  ء واحمسل م  ينبغي ح
كلفني جيب على كل مكلف ان يعتقد ان اهلل ا سل إىل امل)ينبغي اإلميان به  يف ماجاء يف كتب العقيدة 

احفط نة واحصدق احتبل غ موووفني بصفات ا بعة واجبة يف حقهم عليهم الصالة والسالم وهي  ومرسلنيانبياء 
 .واالم نة

 .الذكاء واحلذق حبيث يكون فيهم قد ة على الزام اخلصوم وحماججتهم وابطال دعاويهم احفط نةفمعىن 

 .مطابقة الواقع للخرب وضده الباطل احصدقومعىن 

 .ايصال االمر للخلق حتبل غاومعىن 

عصمتهم ظاهرا وباطنا من حمرم أو مكروه حبيث يستحيل وقوعه منهم ومجيع ما قيل يف  االم نةومعىن 
 التبليغ جيمع ذلك قول الناظم حق الرسل يقال يف حق االنبياء إال

 (2)(ب حصدق واحتبل غ واالم نة  ارسل انب  ء ذوي فط نة)

الم هم وفوة اهلل من خلقه اوطفاهم واجتباهم وائتمنهم على وحيه وادهبم فاالنبياء والرسل عليهم الس
من الوقوع يف أي فاحشة أو فاحسن تاديبهم وحفظهم وواهنم من كل نقيصة سلوكية واخالقية وعصمهم 

وال يصد  عن هؤالء  (فمق ب ن ااد من رسلهال ن)ه عليهم السالم شرتك يف ذلك كل  سل اهلل وانبيائ ذيلة ي
وة من خلق اهلل ادىن خلل أو زلل مجع اهلل هلم منكا م االخالق وفضائلها اليت هي هداية الناس وا شادهم الصف
 .استنقاوهم ونسبة أية نقيصة اليهمك حيرم اذاهم و لهم اهلل اسوة وقدوة لعباده لذلوجع

وآذاهم بقول أو فعل أو وفصل العلماء القول فيما اعده اهلل ملن جترا على االنبياء واملرسلني عليهم السالم 
اشا ة أو عبا ة أو أي تصرف يقصد منه النيل من منزلتهم الرفيعة العالية فال ميكن ان يرقى إىل د جتهم أي  

 .كائن بشري

فصل يف فوائد القول بعصمة االنبياء  احشف  بتعميف اقوق احنصطفى حلق ضي ع  ضجاء يف كتاب 
هو احلق من عصمته عليه السالم عن اجلهل باهلل ووفاته أو كونه قد استبان لك ايها الناظر مبا قر ناه ما )

على حالة تنايف العلم بشيء من ذلك مجلة بعد النبوة عقال وامجاعا وقبلها مسعا ونقال وال بشيء قر ه من امو  
الشر عواداه عن  به من الوحي قطعا عقال وشرعا وعصمته عن الكذب وخلف القول منذ نباه اهلل وا سله 

ا أو غري قصد واستحالة ذلك عليه شرعا وامجاعا ونظرا وبرهانا وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعا وتنزيهه عن قصد
الكبائر امجاعا وعن الصغائر حتقيقا وعن استدامة السهو والغفلة واستمرا  الغلط والنسيان عليه فيما شرعه 

تتلق ه ب ح ن ن وتشد عل ه يد ف جب عل ك اا لالمة وعصمته يف كل حاالته من  ضا وغضب وجد ومزح 
                                                           

 .11انظر نو  الظالم شرح حممد نووي على عقيدة امحد املرزوقي الصفحة   (2)
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احضن ن وتقدر هذه احفصول اق قدره  وتعلم عظ م ف ئدته  وخطمه  ف ا من يجهل م  يجب حلنبي صلى 
اهلل عل ه وسلم أو يجوز حه أو يستح ل عل ه وال يعمف صور ااك مه ال ي من اا يعتقد في بعضه  خالف 

هلك من ا ث ال يدري ويسقط في هوة احدرك ب الا يض ف إح ه ف جم  هي عل ه وال ينزهه عن  ال ي
م  ال يجوز عل ه صلى اهلل عل ه وسلم يحل بص ابه دار االسفل من احن ر إذ ظن احب طل به واعتق ده 

 .(1)(احبوار

فصل فيه القول فيما خيص عصمة االنبياء عليهم السالم وما جيب على  احق ضي ع  ضوهذا الذي قر ه 
 كل حقوق املصطفى عليه الصالة والسالم  وعينة معربة من حتقيق وتدقيق يفيسري املؤمن حنوهم ان هو إال قد 

من آدم إىل عيسى عليهما السالم فهم ينهلون من معني واحد ويبلغون  سالة واحدة والقرآن الكرمي حافل 
ابه لكل بسجالت كماالمهم االخالقية والسلوكية منزه هلم عن كل النقائص تتوعد آياته بشديد غضب اهلل وعق

 .العبادة أو حىت باخلطرة واال ادةمنتقص ومؤذ هلم باالشا ة أو 

ص من تعريض أو يف الباب االول يف بيان ما هو يف حقه عليه السالم سب أو نف احق ضي ع  ضقال 
اعلم ووفقن  اهلل واي ك اا جن ع من سب احنبي أو ع به أو اححق به نقص  في نفسه أو نسبه أو ): صتف

راء عل ه أو احتصغ م دلة من خص حه أو عمض به أو شبهه بشيء على طميق احسب حه أو االز دينه أو خص
حشأنه أو احغض منه واحع ب حه فهو س ب حه واححكم ف ه اكم احس ب يقتل كن  نب نه وال نستثني فصال 

دع  وكذحك من حعنه أو ننتمي ف ه تصميح  ك ا أو تلويح   من فصول هذا احب ب على هذا احنقصد وال
عل ه أو تننى مضمة حه أو نسب حه م  ال يل ق بننصبه على طميق احذم أو احع ب في جهته احعزيزة 
بسخف من احكالم وهجم ومنكم من احقول وزور أو ع مه بشيء من  جمى من احبالء واحنحنة عل ه أو 

ائمة الفتوى من لدن وهذا كله امجاع من العلماء و  .غنصه ببعض احعوارض احبشمية احج ئزة واحنعهودة حديه
يف بيان ما هو يف حقه عليه السالم )ىل فصول هذا الباب اوتتو  (1)(الصحابة  ضوان اهلل عليه إىل هلم جرا

عفوه عليه السالم عن ن سبه أو عابه عليه السالم ويف اسباب يف اجياب قتل م احلكمفصال بعد فصل يف 
 اء وال معتقد له ويف دوسلم غري قاود للسب واالز بعض من آذاه ويف حكم من تنقص النيب ولى اهلل عليه 

اودا لذلك ويف حكم من قال كالما حيتمل السب وغريه ويف تنقص النيب ولى اهلل عليه وسلم ق حكم من
حكم من مل يقصد نقصا ومل يذكر عيبا وال سبا بل قال قوال على مقصد الرتفيع لنفسه أو لغريه أو على سبيل 

 .نبيه أو على قصد اهلزل والتنذيرالتمثيل وعدم التوقري ل

                                                           
 وما قبلها من كتاب الشفا 523انظر الصفحة   (1)
 .احشف ن كتاب وما قبلها م 532انظر الصفحة   (1)
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ال يقصد نقصا وال يذكر عيبا وال سبا لكنه ينزع بذكر بعض أ: الوجه اخلامس احق ضي ع  ضقال 
اووافه أو يستشهد ببعض احواله ولى اهلل عليه وسلم اجلائزة عليه يف الدنيا على طريق ضرب املثل واحلجة 

توقري لنبيه عليه السالم أو على قصد اهلزل والتنذير بقوله كقول لنفسه أو لغريه أو على سبيل التمثيل وعدم ال
وان اذنبت فقد اذنبوا أو انا اسلم من  نبياءان قيل يف السوء فقد قيل يف النيب وان كذبت فقد كذب اال: القائل

 ...العزم أو كصرب ايوب أولوقد وربت كما ورب مل يسلم منهم انبياء اهلل و سله أو السنة الناس و 

يقول وامنا كثرنا بشاهدها مع استثقالنا )من األقوال واالشعا  العديد  احق ضي ع  ضعد ان يو د وب
حكايتها لتعريف امثلتها ولتساهل كثري من الناس يف ولوج هذا الباب الضنك واستخفافهم فادح هذا العبء 

 (ه ه ن  وهو عند اهلل عظ مويحسبون)وقلة علمهم بعظيم ما فيه من الوز  وكالمهم منه مبا ليس هلم به علم 
 .(2)من سو ة النو  15اآلية 

مجاع على الوعيد الشديد الواقوال العلماء من السلف الصاحل وائمة املذاهب تعضد بعضها البعض يف ا
ملن استخف  سل اهلل وأنبيائه عليهم السالم مما يقتضي احلذ  يف كل حركة أو تصرف يتعلق هبم عليهم السالم 

والرسالة تقتضي هلم خصووية ينبغي مراعامها واعتبا ها فالعمد واخلطا يف حقهم سواء والقصد  فمرتبة النبوة
وعدم القصد سواء والن االمر هبذه الدقة ومما ميكن ان يؤدي إىل احلاق االذى هبم من قريب أو بعيد وينزل 

لتجسيد االنبياء -التحرمي يف شبه امجاععن املرتبة الرفيعة واملنزلة العالية اليت خصهم اهلل هبا فقد تواىل النهي و 
 .والصحابة يف االعمال الفنية مما سنعرض له الحقا

 :معلال حرمة جتسيد االنبياء والرسل ااند مصطفى علي احقض هيقول 

يستطيع ان يصو  شخص  سول اهلل وال ان ميثل  هال يوجد خملوق أبدا يف أي وسط فين وال يف غري  -
والفعل  احلركة والسكنة ويف القولهم السالم الن اإلنسان متاثر بتقاليد عصره يف شخصية  سول من الرسل علي

 .وقد خلقه اهلل سبحانه اقل علما ومعرفة من الرسل بل اقل يف كل شيء

ولذلك فان متثيل الرسل هو طمس وتشويه لشخصيتهم واهدا  لقيمتهم واقحامهم ميدان الرذيلة * 
هبم ويف متثيلهم اخضاع هلم حلال الكاتب واملخرج واملمثل وليس احد من واجلنس ووسيلة من وسائل السخرية 

 الناس مثلهم وسوف تتعرض الصو ة النبوية يف التمثيل للنقد والتداول البذيء

يعد متثيل االنبياء والرسل عليهم السالم من الكذب احلقيقي عليهم بالشكل والقول وقد تضافرت  -
 .ى حترمي الكذب حىت على غري االنبياء والرسليف الشريعة اإلسالمية علدلة اال

                                                           
 .احشف وما قبلها من كتاب  582انظر الصفحة   (2)
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وإذا كانت االحاديث واآلثا  الوا دة يف حترمي الكذب يف احلديث فاهنا يف احلديث والشكل والقول 
 (.يف التمثيل هو مبيح للكذب عليهماشد وفاعلها اعظم جرما ومبيحها  والفعل ستكون

قوية للدجالني الذين يدجلون على الناس وخاوة يف يف اباحة متثيل الرسل طريق ملدعي النبوة وشبهة  -
 (1)آخر الزمان الذي نعيش فيه

                                                           
 .وما قبلها من كتاب الشريعة اإلسالمية والفنون 083انظر الصفحة   (1)
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 احصح بة وآل احب ت رضي اهلل عنهم

من لقي النيب ولى اهلل : اوح ما وقعت عليه من ذلك ان الصحايب) احح فظ ابن اجم احعسقالنيقال 
السته أو قصرت ومن  وى عنه أو مل عليه وسلم مؤمنا به ومات على اإلسالم فيدخل فيمن لقيه من طالت جم

: كالعمى مث قال احلافظ ابن حجرية ومل جيالسه ومن مل يره لعا ض  يرو ومن غزا معه أو مل يغز ومن  آه  ؤ 
 (1)(وهذا التعريف مبين على االوح املختا  عند احملققني كالبخا ي وشيخه امحد ابن حنبل وغريمها  محهم اهلل

مة حنوهم من حقوق وما توعد به  ضي اهلل عنهم وما جيب على األ وقد و دت يف فضائل الصحابة
 .سلم من اذاهم أو استنقصهم من ذلك سول اهلل ولى اهلل عليه و 

ران ء ب نهم تماهم ركع   واحذين معه اشداء على احكف ر محند رسول اهلل)قوله جل من قائل * 
ثم احسجود ذحك مثلهم في احتوراة سجدا يبتغوا فضال من اهلل ورضوان  س ن هم في وجوههم من ا

جب احزراع ح غ ظ بهم ف ستوى على سوقه يعه فآزره ف ستغلظ أومثلهم في االنج ل كزرع اخمج شط
 22سو ة الفتح اآلية  (احكف ر وعد اهلل احذين آمنوا وعنلوا احص حح ت منهم مغفمة واجما عظ ن 

ال تسبوا اادا من )ولى اهلل عليه وسلم  يف احلديث الشريف عن ايب سعيد اخلد ي قال  سول اهللو * 
 .5مسلم ج (د ذهب  م  ادرك مد اادهم وال نص قهااصح بي ف ا اادكم حو انفق مثل ا

اهلل اهلل في اصح بي ال تتخذوهم : وعن عبد اهلل بن مغفل قال قال  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم* 
غضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن غمض  بعدي فنن اابهم فبحبي اابهم ومن ابغضهم فببغض اب

 .اخرجه الرتمذي وابن حبان يف وحيحه (آذاني فقد آذى اهلل ومن آذى اهلل يوشك اا ي خذه

من ك ا منكم مت س   فل ت س ب صح ب محند صلى اهلل عل ه ) ضي اهلل عنه ابن مسعود قال * 
واقومه  هدي  وااسنه  ا ال، قوم   وسلم فإنهم ك نوا ابم هذه األمة قلوب  واعنقهن  علن  واقله  تكلف 

اخت رهم اهلل حصحبة نب ه صلى اهلل عل ه وسلم واق مة دينه ف عمفوا حهم فضلهم واتبعوهم في آث رهم 
 (2)(فإنهم ك نوا على احهدي احنستق م

 بن حسن اللقاين يف منظومة جوهرة التوحيد بمه ا احدين ابماه مقال * 

 (3)فت بع حنن تبعفت بعي  خ م احقموا ف ستنع وصحبه

                                                           
 .5-5ص/1احلافظ ابن حجر ج/االوابة يف متييز الصحابة  (1)
 .وما قبلها 03ان بن علي الصفحة الد اية فيمن اختص ممن الصحابة بكثرة الرواية تاليف عبد الغين بن عبد الرمح  (2)
 .158حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد ص  (3)
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اوحابنا جممعون على ان افضلهم اخللفاء اال بعة على الرتتيب مث متام العشرة مث ) اإلم م احنوويقال * 
 ..(أهل بد  مث احد مث بيعة الرضوان وممن له مزية أهل العقبتني من االنصا  وكذلك السابقون االولون

عة سالمة قلوهبم والسنتهم ألوحاب حممد ولى من أوول السنة واجلما) أبو احعب س ابن ت ن ةوقال * 
واحذين ج ؤوا من بعدهم يقوحوا ربن  اغفم حن  والخوانن  احذين )اهلل عليه وسلم كما ووفهم اهلل يف قوله 

 (سبقون  ب الين ا وال تجعل في قلوبن  غال حلذين آمنوا ربن  انك رؤوف را م

سي ب ده حو اا اادكم انفق مثل ااد ذهب  م  بلغ ال تسبوا اصح بي فواحذي نف)يف قوله وطاعة النيب 
 (مد اادهم وال نص فه

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة أو اإلمجاع يف فضائلهم ومراتبهم فيفضلون من انفق قبل الفتح 
 ...(وقاتل

قد اوجب اهلل على مجيع اخللق  عاية احلرمة يف أهل البيت واالوحاب مبا ال خفاء به على احد من )
 (ماء املؤمننيعل

 انظر متثيل الرسول ولوات اهلل وسالمه عليه

إال و د عليه ثناء ( من الصحابة)وما من واحد : ... عقيدة أهل السنة) ا مد احغزاحيأبو اإلم م وقال * 
ذلك هو ما ( خاص يف حقه يطول نقله فينبغي ان نستصحب هذا االعتقاد يف حقهم ال نسيء الظن هبم

سلف الصاحل وذلك هو ما قر ه العلماء األعالم الذين امجعوا على اجالل وتعظيم مضت عليه األمة وال
أوحاب  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم بدون استثناء نرضي عليهم مجيعا ونتبع يف تفضيلهم ما و د عن 

 . سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم حنفظه هلم وننشره بني الناس حىت يعرفوا اقدا هم

وحنب أوحاب  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم وال نفرط يف حب احد منهم ) طح وياإلم م احقال * 
وال نتربأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغري احلق يذكرهم وال نذكرهم إال باجلميل وحبهم دين واميان 

 (واحسان وبغضهم كفر ونفقا وطغيان

 و دت آيات واحاديث عديدة منها آل احب تويف فضل 

األحزاب  (انن  يميد اهلل ح ذهب عنكم احمجس آل احب ت ويطهمكم تطه ما)ن قائل قوله جل م* 
 00اآلية

انن  يميد اهلل ح ذهب عنكم احمجس آل ) وى الرتمذي واالمام امحد عن أم سلمة ملا نزل قوله تعاىل * 
عنهم وقال ادا  النيب ولى اهلل عليه وسلم كساءه على علي وفاطمة واحلسن واحلسني  ضي اهلل  (احب ت

 (احلهم هؤالء أهل ب تي ف ذهب عنهم احمجس وطهمهم تطه ما)
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 .البخا ي (ارقبوا محندا صلى اهلل عل ه وسلم في آل ب ته)وقال عليه الصالة والسالم * 

اابوا اهلل حن  يغذوكم به )وعن ابن عباس  ضي اهلل عنهما قال قال  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم * 
 .اخرجه الرتمذي (من نعنه واابوني بحبي اهلل واابوا آل ب تي

واحذي )سعيد اخلد ي  ضي اهلل عنه قال قال  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم  و وى احلاكم عن ايب* 
 (1)(نفسي ال يبغض أهل احب ت ااد إال ادخله اهلل احن ر

 ولى اهلل عليه وسلم واوحابه الكرام وآل بيته األطها  يف هنج وقد مضت األمة على حبها لرسول اهلل
 .قومي ووراط مستقيم ال افراط فيه وال تفريط

 عرضت فكرةالعلماء واهليآت الشرعية واجملامع الفقهية منذ ات من املفيد ان نو د يف هذا العرض اجاب
فكرة عما استندوا إليه من نصوص شرعية متثيل األنبياء واملرسلني والصحابة فان ذلك من شانه ان يعطينا 

بيان احلكم الشرعي هلذه املسالة  علىوقواعد فقهية وما توولوا إليه من حجج عقلية تظافرت مجيعها 
 غم  هذه الفتاوى والقرا ات هو انسجامها وتوا د خواطرهايف املستحدثة ومما جتد  مالحظته يف هذا السياق 

 .بعد الزمان واملكان بينها

 :حجنة احفتوى ب الزهمقمار 
اجابت جلنة الفتوى عن سؤال هل ميكن متثيل األنبياء بعد ان دعت جانبا القصص املكذوبة على األنبياء 

 :اآلتيةوافرتاض ان ال يتناول التمثيل إال القصص احلق بالتساؤالت 

رة التني أم كيف ميثل آدم وزوجه ومها ياكالن من الشجرة؟ ما هي هذه الشجرة؟ اهي احلنطة أم شج* 
خيصفان عليهما من و ق اجلنة؟ وهل منثل اهلل تعاىل ( آدم واواء)وعلى أي سيمثالن وقد طفقا  ؟النخلة

أو ( احم انهكن  عن تلكن  احشجمة واقل حكن  اا احش ط ا حكن  عدو مب ن)وقد نادامها ( تعاىل عن ذلك)
ناجي  به وكيف وكز املصري فقتله؟ وكيف ميثل ميثل موسى عليه السالم وهو ي وكيف يرتك متثيله تعاىل سبحانه

لعزيز وهم اوكيف ميثل يوسف عليه السالم وقد مهت به امرأة  .وقد احاط به فرعون والسحرة؟ إىل غري ذلك
 وكيف ميثل أنبياء اهلل وما دا  بينهم وبني اقوامهم الذين  موهم بالكهانة والسحر واجلنون؟ هبا؟

تشخيصه وان ما يستطاع من ذلك هو تنقيص هلم وحط من مقامهم  ان من قصص األنبياء ما يستطاع
القصص ا وانتهاك حلرمامهم وحرمات اهلل الذي اختا هم واوطفاهم لدعوته ويقال هذا يف القصص احلق ام

 .فهو زو  وكفر وهو البالء والطامةالباطل 

                                                           
 .وما بعدها 12واجب االمة حنو اوحاب  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم وآله حممد والح الدين املستاوي الصفحة   (1)
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ريعة إحى اقتح م انى األنب  ء فهو ذوحىت إذا ما سلم جدال بان متثيل األنبياء ال نقيصة فيه وال مهانة 
 .وابتذال حهم وتعميضهم حلسخمية ف حنت جة احتي ال من ص منه  وال مفم

 .وذ يعة إىل هذا التنقيص همص حاا تشخ ص األنب  ء تنق 

من اعمال الناس ما هو ذ يعة إىل مفسدة ووسيلة إليها وان مل  الذ يعة  كن من ا كان الدين ألن وسد
 .على املفسدة ولكنها وسيلة إليها يكن هو نفسه مشتمال

وعددت جلنة الفتوى يف األزهر مفاسد متثيل األنبياء وهي كثرية منها تشكيك املؤمنني يف عقائدهم وإثا ة 
 .اجلدل حول هذه الشخصيات الكرمية

 .والقتال بني أهل االديانلطوائف ونشوب اخلصام للمشاعر وحتزب وان يف التمثيل لألنبياء التهاب ل

التمثيل الكذب على اهلل و سله الن التمثيل ليس إال ترمجة لالحوال واألقوال واحلركات والسكنات  ويف
احكذب ومهما يكن فيهما من دقة واتقان فال مناص من زيادة أو نقصان وذلك جير طوعا أو كرها إىل 

 . هللواحضالل واحكذب على األنب  ء كذب على اهلل تع حى وهو كفم وبهت ا مب ن واحع  ذ ب

وجنلة احقول اا أنب  ء اهلل ) :يف األزهر إىل احلسم يف قضية متثيل األنبياء بقوهلا ىوانتهت جلنة الفتو 
تع حى ورسله معصوموا بعصنة اهلل حهم من احنق ئص احخلق ة واحخلق ة واا تنث لهم تنق ص حهم أو ذريعة 

 ...(إحى احتنق ص ال مح حة وكالهن  مفسدة أو مؤد إحى احنفسدة

انه ال ينبغي وال حيل ان يشخص األنبياء فتقر  والنتيجة اليت تنتهي إليها جلنة الفتوى يف ثبات واطمئنان * 
 .عليهم الصالة والسالم يف املسرح وال شاشة السينما

 :ب  ا مش خة األزهم* 

فلم  عليه وسلم أو أي ولى اهلل محند رسول اهللانتاج فيلم بعنوان  على مش خة األزهمعندما عرض 
آخر يتناول بالتمثيل على أي وضع كان شخصية الرسول ولى اهلل عليه وسلم وشخصية الصحابة  ضوان اهلل 
عليهم نبهت إىل ان ظهو  الشخصيات على الشاشة السينمائية تصرحيا أو تلميحا أو باية وو ة من الصو  

كان من ميثل هذه الشخصيات على ا  إذجدان املسلم هذا ينقص قيمتها وحيط من منزلتها يف و اخلفية واملعلنة 
د جة عالية من اخللق الطيب والصالح والتقوى تقا ب الشخصية اليت هي موضوع التمثيل اما واالمر ليس  

 .ف ا اإلس ءة إحى احشخص  ت اإلسالم ة تصبح ب حغة وشديدة احخطورةكذلك على أي حال من االحوال 

فهو غين باالجماد اليت ميكن تقدميها دون التعرض  وترى املشيخة ان يف تا يخ اإلسالم متسعا لذلك
 .لشخصية الرسول ولى اهلل عليه وسلم أو الصحابة أو من مياثلهم من أوحاب القدوة من املسلمني
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انه ال يجوز من احن ا ة اإلسالم ة احسن ح انت ج ف لم محند  :مش خة األزهممن ذلك كله تقر  
 ..(يجوز احسن ح بعمضه رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم كن  ال

 : اي مشيخ األزهر وقر  مجنع احبحوث اإلسالم ة ب الزهموايد 

ولى اهلل عليه وسلم هبذا االسم أو باسم الرسالة أو أي فيلم  محند رسول اهللبأنه ال يقر انتاج فيلم 
عنهم وال جيوز آخر يتناول بالتمثيل واحب الرسالة ولى اهلل عليه وسلم أو احد اوحابه الكرام  ضي اهلل 

السماح بعرضه ويانة لشخصية الرسول الكرمي ولى اهلل عليه وسلم واوحابه االجالء  ضي اهلل عنهم من 
 .التعرض ملا ال يليق مبنزلتهم املصونة

يف الدو ة الثانية والعشرين بتاييد جملس هيئة كبا   2/11/1530يف  137قرا  هيئة كبا  العلماء  قم * 
ولى اهلل عليه وسلم  محند رسول اهللؤمتر املنظمات اإلسالمية من حترمي اظها  فيلم العلماء ملا قر ه م

واخراجه ونشره سواء فيما يتعلق بالرسول ولى اهلل عليه وسلم أو باوحابه الكرام  ضي اهلل عنهم ملا يف ذلك 
سلم لالزد اء من تعريض مقام النبوة وجالل الرسالة وحرمة اإلسالم واوحاب الرسول ولى اهلل عليه و 

 .واالستهانة والسخرية وبعد املناقشة وتداول الرأي قر  تاييد  ايه السابق

يف شان تصوير النيب ولى اهلل عليه وسلم  قمار احنجنع احفقهي اإلسالمي بمابطة احع حم اإلسالمي* 
 .والصحابة الكرام  ضي اهلل عنهم وسائر األنبياء عليهم الصالة والسالم

 :م  يلي قمر مجلس احنجنع

ان مقام النيب ولى اهلل عليه وسلم مقام عظيم عند اهلل تعاىل وعند املسلمني وان مكانته السامية ومنزلته 
الرفيعة معلومة من الدين بالضرو ة فقد بعثه اهلل تعاىل  محة للعاملني وا سله إىل خلقه بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهلل 

ى قد ه وولى عليه ومالئكته وامر املؤمنني بالصالة عليه فهو سيد ولد باذنه وسراجا منريا وقد  فع ذكره واعل
آدم وواحب املقام احملمود ولى اهلل عليه وسلم وان الواجب على املسلمني احرتامه وتقديره وتعظيمه التعظيم 

عن اإلسالم  الالئق مبقامه ومنزلته عليه الصالة والسالم فان أي امتهان له أو تنقصه من قد ه يعترب كفرا و دة
ك نت ذات اء و الشريف بالصو  سواء كانت مرسومة متحركة أو ثابتة وس لعياذ باهلل تعاىل وان ختيل شخصهوا

فال يجور عنله واقماره الي  جمم وظل أو ح س حه  ظل وجمم كل ذحك امام ال يحل وال يجوز شمع 
 .ه االمته ا ك ا كفماغمض من االغماض أو مقصد من احنق صد أو غ ية من احغ ي ت واا قصد ب

 ...وكبرياة واحملاذير اخلطرية شيئا كثريا  ذلك من املفاسد الكبري الن يف

وكذلك مينع يف حق الصحابة  ضي اهلل عنهم فان هلم من شرف الصحبة واجلهاد مع  سول اهلل ولى اهلل 
ينا ما يوجب تعظيم قد هم عليه وسلم والدفاع عن الدين والنصح هلل و سوله ودينه ومحل هذا الدين والعلم ال

واحرتامهم واجالهلم ومثل النيب ولى اهلل عليه وسلم سائر الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم فيحرم يف 
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ب ا تصويم أي وااد من هؤالء امام : حقهم ما حيرم يف حق النيب ولى اهلل عليه وسلم لذا فان اجمللس يقر 
 .وال يجوز شمع  ويجب منعه

حمرم  27بتا يخ  عن احنجنع احفقهي اإلسالمي بمابطة احع حم اإلسالميآخر واد   ويف قرا * 
حول متثيل شخص النيب حممد ولى اهلل عليه وسلم ومجيع األنبياء عليهم الصالة والسالم والصحابة  1502

هذا الشأن  الصاد  يف 1535يف دو ته الثامنة املنعقدة عام  احنجنعالكرام  ضي اهلل عنهم و د تاكيد لقرا  
حترمي تصوير النيب حممد ولى اهلل عليه وسلم وسائر الرسل واألنبياء عليهم السالم والصحابة  وي : املتضمن

اهلل عنهم ووجوب منع ذلك إذ يرى اجملمع ان ال مرب  ملن يدعي ان يف تلك املسلسالت التمثيلية واالفالم 
نحن نقص عل ك ااسن )كفى وشفى قال تعاىل   السينمائية للتعرف عليهم وعلى سريمهم الن كتاب اهلل

 .0يوسف (احقصص بن  اوا ن  اح ك هذا احقمآا

يف اململكة العربية  ه ئة كب ر احعلن ء وفتوى احلجنة احدائنة حلبحوث احعلن ة واإلفت ءوذكر اجملمع بقرا  
سالمية يف اقطا  العامل يف القاهرة وغريها من اهليآت واجملامع اإل وفتوى مجنع احبحوث اإلسالم ةالسعودية 

اليت امجعت على حترمي متثيل اشخاص األنبياء والرسل عليهم السالم مما ال يدع جماال لالجتهادات الفردية كما 
 .13/11/1501يف  ةذكر اجملمع مبا ود  عن الرابط

ل على غريهم من انه من املعلوم من الدين بالضرو ة ان اهلل تعاىل فضل األنبياء والرس :ا القرا وجاء يف هذ
ابماه م على قومه نمفع درج ت من  آت ن ه وتلك اجتن  )العاملني كما قال تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي 

نش ء اا ربك اك م عل م ووهبن  حه اسح ق ويعقوب كال هدين  ونوا  هدين  من قبل ومن ذريته داود 
 ي ء ويحي وع سى واح  س كالوسل ن ا وايوب ويوسف وموسى وه روا وكذحك نجزي احنحسن ن وزكم 

ففي قوله  80/83االنعام  (من احص حح ن واسن ع ل واح سع ويونس وحوط  وكال فضلن  على احع حن ن
تفضيل األنبياء على سائر اخللق وحممد ولى اهلل عليه وسلم هو خري األنبياء  (وكال فضلن  على احع حن ن)

فخم واول من ينشق عل ه احقبم واول ش فع واول س د وحد آدم وال ن  ا)وافضلهم كما قال عن نفسه 
  واه مسلم (مشفع

وهذا التفضيل االهلي لألنبياء الكرام ويف مقدمتهم نبينا حممد ولى اهلل عليه وسلم يقتضي توقريهم 
سران يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل يف حق واخل واحرتامهم فمن احلق هبم أي نوع من أنواع االذى فقد باء باخليبة

اهلل ورسوحه حعنهم اهلل في احدن   واآلخمة واعد حهم عذاب  يؤذوا اا احذين )بيه حممد ولى اهلل عليه وسلم ن
فجعل اذى الرسول ولى اهلل عليه وسلم من اذى اهلل تعاىل وحكم على مؤذيه بالطرد . 57األحزاب (مه ن 

الرسول ولى اهلل عليه وسلم حتصل بكل ما  وقد قر  أهل العلم ان اذاية.  لهاب املهنيواالبعاد عن  محته والعذ
 .يؤذيه من األقوال واألفعال
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والكذب عليهم إذ ال ميكن ان يطابق حال املمثلني  حواهلماهلل يفتح ابواب التشكيك يف ا متثيل أنبياء* 
 حال األنبياء يف احواهلم وتصرفامهم وما كانوا عليه عليهم السالم من مست وهيئة وهدي وقد يؤدي هؤالء

ثلون ادوا ا غري مناسبة سابقا أو الحقا ينطبع يف ذهن املتلقي اتصاف ذلك النيب بصفات تلك املم
 ..الشخصيات اليت مثلها ذلك املمثل

والصحابة الكرام  ضوان اهلل عليهم شرفهم اهلل بصحبة النيب ولى اهلل عليه وسلم واختصهم هبا دون * 
 واحذين معه اشداء على احكف ر محند رسول اهلل)هلل عليهم بقوله غريهم من الناس ولكرامتهم عند اهلل اثىن ا

ران ء ب نهم تماهم ركع  سجدا يبتغوا فضال من اهلل ورضوان  س ن هم في وجوههم من اثم احسجود ذحك 
مثلهم في احتوراة ومثلهم في االنج ل كزرع اخمج شطأه فآزره ف ستغلظ ف ستوى على سوقه يعجب 

سو ة الفتح  (ف ر وعد اهلل احذين آمنوا وعنلوا احص حح ت منهم مغفمة واجما عظ ن احزراع ح غ ظ بهم احك
 22اآلية 

مثلني مطابقة ما كان عليه الصحابة  ضوان اهلل عليهم من مست وهدي والذين يقومون موال ميكن لل* 
 ...باعداد السينا يو يف متثيل الصحابة  ضوان اهلل عليهم ينقلون الغث والسمني

قال من ان متثيل األنبياء عليهم السالم والصحابة الكرام فيه مصلحة للدعوة إىل اإلسالم واظها  وما ي* 
 .مكا م األخالق وحماسن االداب غري وحيح

م  سبق ذكمه وهي  ألنه يع رضه  مفسدة أعظم منه ولو فرض ان فيه مصلحة فاهنا ال تعترب ايضا * 
ابة واحلط من قد هم ومن القواعد املقر ة يف الشريعة اإلسالمية النتقاص األنبياء والصح من  قد يكوا ذريعة

هلا ال تعترب  رضته  مفسدة مس وية اا احنصلحة إذا ع: ومن قواعدها ايضا احنصلحة احنتوهنة ال تعتبمان 
فكيف إذا كانت املفسدة أعظم من املصلحة وا جح كما هو  الا درء احنف سد مقدم على جلب احنص حح

 (يل األنبياء والصحابةالشأن يف متث

 11/2/1347في  3274احدائنة حلبحوث احعلن ة واإلفت ء رقم فتوى احلجنة 
عللت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اسباب منع متثيل األنبياء عليهم السالم والصحابة 

كات استمالة للنفوس ولو والتابعني  ضي اهلل عنهم مبا يشاهد يف التمثيليات من طابع اللهو والتصنع يف احلر 
أدى ذلك إىل حتريف الكالم والزيادة فيه مما ال يليق يف حد ذاته فضال عن ان يقع متثيال من شخص أو مجاعة 
لألنبياء ووحابتهم وذلك يغلب على املشتغلني بالتمثيل عدم حتري الصدق وعدم التحلي باألخالق 

 .اإلسالمية الفاضلة

جانب الكفا  واملتكلم على ألسنتهم يف التمثيلية سيوجه السباب ا منهموكذلك يف التمثيل جانبان 
والشتائم لألنبياء ويرميهم بالكذب والسحر واجلنون على وجه ما نطق به الكفا   من الكفر والضالل وهذا إذا 
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اشد مل يزد املمثلون من عند أنفسهم ما يكسب املوقف بشاعة ويزيده نكرا وهبتانا وإال كانت جرمية التمثيل 
 .وبالؤها أعظم وذلك مما يؤدي إىل ما ال حتمد عقباه من الكفر وفساد اجملتمع ونقيصة األنبياء والصاحلني

ودعوى ان هذا العرض التمثيلي ملا جرى بني املسلمني والكافرين طريق من طرق البالغ الناجح والدعوة 
فشرها يطغى على خريها ومفسدمها تربو على  املؤثرة واالعتبا  بالتا يخ دعوى يردها الواقع وعلى تقدير وحتها
 .مصلحتها وما كان كذلك جيب منعه والقضاء على التفكري فيه

 3403فتوى أخمى حلجنة احدائنة حلبحوث احعلن ة واإلفت ء رقم 
 :جاء فيها ما يلي

ب عليه من ال جيوز متثيل الرسل واألنبياء وهذا الزم لتصوير قصصهم فال جيوز االقدامت على ذلك ملا يرتت
 .املفاسد

 :ا ث يقول ب  ا احش خ احدكتور عبد اححل م محنود ش خ األزهم
ال جيوز مطلقا ان يظهر الرسول ولى اهلل عليه وسلم، أو احد من الصحابة  ضي اهلل عنهم على الشاشة 

 :، وذلك ألمو 

ملخلوقني، ووو ته البشر، وخري ا ليعرتف املسلمون مجيعا ان الرسول ولى اهلل عليه وسلم اكم :أوال
املعنوية يف أذهان املسلمني وو ة مستمدة من إمياهنم وعقيدمهم، بأنه ولوات اهلل عليه وسالمه، على الذ وة 

 .من اخللق الكرمي، وال يتأتى متثيله يف وو ة تنزل مبكانته الرفيعة، وبقدسيته اليت فرضتها الرسالة

ولى اهلل عليه وسلم، وووفهم باحلميد من الصفات،  والصحابة  ضوان اهلل عليهم اثىن عليهم الرسول* 
 .ومتثيلهم نزول ايضا هبم عن مكانتهم الشريفة

من هو ذلك املمثل الذي ميثل شخصية ايب بكر، وعثمان، وعلي، وأيب عبيدة  ضي اهلل عنهم؟ من هو 
ثيل كل مت  يه وسلم؟ اناملمثل الذي يستطيع ان ميثل سيد الشهداء محزة  ضي اهلل عنه عم الرسول ولى اهلل عل

 .امرلسيد الشهداء نزول به من مكانته، فمن يدانيه حىت ميثله؟ هذا 

بعضها عابث، : هو ان املمثلني يرتبطون يف أذهان املشاهدين بعدة مواقف مثلوها من قبل: واالمم احث ني
ثال هؤالء الذين وبعضها عريق يف االجرام، وبعضها يساهم يف مواقف الغرام حبظ موفو ، فكيف نبيح الم

 .يرتبط ماضيهم هبذه املواقف التمثيلية ان يقتحموا حصن القداسة، فيمثلوا محزة أو ميثلوا ابا بكر؟

مث لن هؤالء املمثلني سيمثلون يف مستقبل حيامهم ادوا ا أخرى، ادوا  املهربني أو اللصوص، أو العشاق، 
 .الصحابة  ضي اهلل عنهم على الشاشةأو املهرجني، وال يسمح األزهر والصو ة هكذا بان يثمل 
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هو اجلانب التا خيي : الذي من اجله مينع األزهر متثيل الصحابة  ضي اهلل عنهم: واالمم احث حث
اإلسالمي ممثال يف الصحابة  ضي اهلل عنهم، وهذا اجلانب قول يف عبا ة عن وثيقة ودين يعمل به، وحيتج به، 

احنراف، وتالفيا لكل خطأ، فان األزهر مينع متثيل الصحابة  ضي اهلل  وكل احنراف فيه له خطو ته، و دعا لكل
 .عنهم

 ب  ا احش خ عبد احعزيز بن ب ز رانه اهلل
ان اهلل سبحانه اثىن على الصحابة، وبني منزلتهم العالية ومكانتهم الرفيعة، ويف اخراج حياة أي واحد  -1

اهلل عليهم به، وتنزيل هلم من  ناء الذي  اثىنا الثذمنهم على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة هل
 .عالية اليت جعلها اهلل هلم واكرمهم هبااملكانة ال

ان متثيل أي واحد منهم سيكون موضعا للسخرية واالستهزاء، ويتواله اناس غالبا ليس للصالح والتقوى   -2
ح من جعل ذلك وسيلة إىل مكان يف حيامهم العامة، واالخالق اإلسالمية، مع ما يقصده ا باب املسا  

الكسب املادي، وانه مهما حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب والغيبة، كما يضع متثيل 
الصحابة  ضوان اهلل عليهم يف أنفس الناس وضعا مز يا، فتتزعزع الثقة باوحاب الرسول ولى اهلل عليه 

باب التشكيك على املسلمني يف وسلم، وختف اهليبة اليت يف نفوس املسلمني من املشاهدين، وينفتح 
يف أوحاب حممد ولى اهلل عليه وسلم، ويتضمن ضرو ة ان يقف احد دينهم، واجلدل واملناقشة 

املمثلني موقف ايب جهل وامثاله، وجيري على لسانه سب بالل  ضي اهلل عنه وسب الرسول ولى اهلل 
هدفا لبلبلة افكا  املسلمني حنو  عليه وسلم وما جاء به اإلسالم، وال شك ان هذا منكر، كما يتخذ

 .عقيدمهم وكتاب  هبم وسنة نبيهم حممد ولى اهلل عليه وسلم

مع التحري للحقيقة، وضبط  اآلدابما يقال من وجود مصلحة وهي اظها  مكا م األخالق وحماسن   -0
د فرض السرية، وعدم االخالل بشيء من ذلك بوجه من الوجوه  غبة يف العربة واالتعاظ، فهذا جمر 

وتقدير، فان من عرف حال املمثلني وما يهدفون إليه عرف ان هذا النوع من التمثيل ياباه واقع املمثلني 
 .و واد التمثيل، وما هو شأهنم يف حيامهم واعماهلم

من القواعد املقر ة يف الشريعة ان ما كان مفسدة حمضة أو  اجحة فانه حمرم، ومتثيل الصحابة  ضي اهلل   -5
، وحفاظا على  فمع ية حلنصلحة وسدا حلذريعة، راجحةى تقدير وجود مصلحة فيه فمفسدته عنهم عل

كرامة أوحاب حممد ولى اهلل عليه وسلم منع ذلك، وقد لفت نظر اهليئة منا قاله طالل من ان حممدا 
 ولى اهلل علهي وسلم وخلفاءه الراشدين هم ا فع من ان يظهروا وو ة أو ووتا يف هذا الفيلم، لفت

بالل  ضي اهلل عنه وامثاله من الصحابة  ضي اهلل عنهم نظرهم إىل ان جرأة ا باب املسا ح على تصوير 
امنا كان لضعف مكانتهم، ونزول د جتهم يف االفضلية عن اخللفاء اال بعة  ضي اهلل عنهم، فليس هلم 
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ظرهم، فهذا غري وحيح من احلصانة والوجاهة ما مينع من متثيلهم وتعريضهم للسخرية واالستهزاء يف ن
الن لكل وحايب فضال خيصه، وهم مشرتكون مجيعا يف فضل الصحبة، وان كانوا متفاوتني يف منازهلم 

 .عند اهلل جل وعال

هذا القد  املشرتك بينهم وهو فضل الصحبة مينع من االستهانة هبم، وولى اهلل وسلم على نبينا حممد 
 .وآله ووحبه

م، لإليه االقدام على هذا األمر من االستهانة بالنيب ولى اهلل عليه وس ما تقدم، وما سوف يفضي ولكل
وباوحابه  ضي اهلل عنهم، وتعريض سريته واعماله وسرية اوحابه واعماهلم للتالعب واالمتهان من قبل 

الجتا  املمثلني وجتا  السينما، يتصرفون فيها كيف شاءوا، ويربزوهنا على الصفة اليت تالئمهم، بغية التكسب وا
من و اء ذلك، وملا يف هذا العمل اخلطري من تعريض النيب ولى اهلل عليه وسلم واوحابه  ضي اهلل عنهم 

 .لالستهانة والسخرية، وجرح مشاعر املسلمني، فاين اكر  استنكا ي بشدة الخراج الفيلم املذكو 

 1032 جب  23سابقا يف فتوى احش خ اسن ن محند مخلوف ش خ األزهم 
 .؟احوعد اححقهو احلكم الشرعي يف موضوع الفيلم السينمائي املقتبس من كتاب  ما: سئل

، واعتزمتم احوعد اححقاطلعنا على ملخص موضوع الفيلم السينمائي الذي اقتبسوه من كتاب : اجاب
اخراجه دون تعرض الي موقف للرسول االكرم ولوات اهلل عليه، وال الي احد من آله الطاهرين، وخلفائه 

د بعد ه االكرمني، فلم اجشدين، حبيث ال يظهر فيه وو ة أو يسمع فيه ووت الي واحد من هؤالء الرب  الرا
 (.هذا الفيلم من الوجهة الشرعية اخراجهذا البيان ما مينع من 

 فتوى احش خ عط ة صقم
 :لقد منع العلماء متثيل الشخصيات احملرتمة، وهي د جات

 :م  مسهم وتصويرهم، وذلك ألمو ر م متثيلهم على االطالق، كما حياألنبياء والرسل، وهؤالء حير  أعالها

لكمات ، فهو كذب بالفعل، ا لان التمثيل أو الرسم أو التصوير ال يكون أبدا مطابقا متام املطابقة الو  -1
من كذب ": ان مل يكن معه كذب بالقول، والكذب عليهم حرام بالنص، ففي حديث البخا ي ومسلم

، وهذا ان كان يف حق النيب ولى اهلل عليه وسلم فكل األنبياء "تبوا مقعده من احن را فل دعلي متعن
 .والرسل يف ذلك سواء

إذا كانت الصو ة اقل من ايذاء هلم، وخباوة  -وهي ممكنة-ان يف عدم الدقة يف متثيلهم أو تصويرهم  -2
اا احذين يؤذوا ): يهماألول، وايذاؤهم حرام، بل اشد حرمة من ايذاء شخص عادي، قال تعاىل ف
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، وايذاء أي  سول كايذاء الرسول (اهلل ورسوحه حعنهم احه في احدن   واآلخمة واعد حهم عذاب  مه ن 
 .حممد عليه الصالة والسالم

اهنم قدوة للغري، فالكذب عليهم بالتمثيل وحنوه تضليل ملن يقتدون هبم، قال تعاىل لنبيه حممد عليه   -0
هم ااحذين هدى اهلل فبهدئك اوح)كر عدد من األنبياء يبلغون مثانية عشر نبيا الصالة والسالم بعد ذ 

 .(حقد ك ا حكم في رسول اهلل اسوة اسنة): ، وقال يف حق النيب ولى اهلل عليه وسلم(هاقتد
أن التمثيل أو التصوير إذا مل يكن جيدا  مبا يهز الصو ة اليت عند املشاهدين عن هذه القمم الشوامخ   -5

احرتامهم وتقديسهم، وذلك مدعاة لالنصراف عنهم، وعدم حبهم أو االقتداء هبم، والناس من 
 .مأمو ون حببهم وباتباعهم

 .التعبري عنهم باية وسيلة من الوسائل حراماأو هلذه األمو  ولغريها كان متثيل األنبياء والرسل أو تصويرهم 

ذات احنبي صلى اهلل عل ه وسلم  فتوى اول اكم احشمع في األشمطة احس نن ئ ة احتي تنثل
 حفض لة احش خ محند احف ضل بن ع شور رانه اهلل

 احلمد هلل والصالة والسالم على موالنا  سول اهلل وآله ووحبه

متثل ذات النيب ولى " أفالم"عن حكم الشريعة اإلسالمية يف إبراز أشرطة سينمائية  وبعد فقد سئلت* 
وأقواال مصوغة ووغا خياليا على طريقة األقاويص والروايات وفيها ما مل  اهلل عليه وسلم وتسند إليه أعماال

 .يثبت ودو ه عن النيب ولى اهلل عليه وسلم

إن إبراز هذه األفالم على الصو ة اليت ذكرت إن كان مشتمال على نسبة شيء للنيب ولى اهلل  واحجواب
ف ا أمم ملا جيب له من الصدق واألمانة والعصمة عليه وسلم مما يعد استنقاوا ملقامه أو ازد اء به أو خالفا 

كما انه ال خالف بني أهل العلم   منعه ب ن وال إشك ل في انه غ م ج ئز وانه احننكم احذي ينبغي أا يننع
ولكن اخلالف يف أن قتله حد أم  . وأئمة الفتوى من لدن الصحابة  ضي اهلل عنهم أن فاعل ذلك يقتل إمجاعا

 .فر كما قال به كثري من الفقهاء وحققه القاضي عياضكفر، والراجح انه كا

وأما إذا مل يكن الفلم مشتمال على شيء من االستنقاص ال تصرحيا وال تعريضا ومل يقصد فيه إىل شيء 
من ذلك فان إبرازه أمر غري الئق مبقام النيب ولى اهلل عليه وسلم، وال جا  على ما جيب له من التعظيم 

عن التشبيه والتمثيل وحترى الصدق يف كل ما ينقل عنه وينسب إليه ولى اهلل عليه  والتوفيق ووون مقامه
 .وسلم

وبيان ذلك أن الشريط السينمائي الذي يكون على الصفة املذكو ة يف السؤال وليس فيه قصد 
 :االستخفاق، يشتمل على أمرين ضرو يني
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صطنعة يقصد هبا تصوير ذات النيب األمر األول بروز شخص يكيف ذاته وووته وحركاته على كيفية م
ولى اهلل عليه وسلم وحماكاة ووته وتقليد حركاته على معىن أن ذلك الشخص قد وا  هو النيب ولى اهلل 

 .عليه وسلم ادعاء وختيال

األمر الثاين هو إبراز أعمال واد ة عن الشخص املمثل للنيب ولى اهلل عليه وسلم، على معىن أهنا واد ة 
وودو  عمل . بوية الشريفة، وإجراء حوادث ووقائع على معىن أهنا جرت حول الذات الطاهرةعن الذات الن

وكالم مسندين إىل النيب ولى اهلل عليه وسلم على معىن أهنما من عمله ومن قوله، وهي مما ابتكره ختيال واضع 
 .الرواية اليت يبىن عليها الفلم

ى اهلل عليه وسلم وظهو  لشخص غريه يف مظهر ذاته وإجراء أما األمر األول فال خيفى انه تشبه بالنيب ول
ومعلوم أن ذلك خيل مبا أمر اهلل به من اعتبا  لسمو مقام النيب ولى اهلل عليه وسلم عن أن . حركاته وألفاظه

ميثل بغريه أو يقرن بشخص سواه فضال عن أن يدعى أن ذلك الشخص وا  هو النيب ولى اهلل عليه وسلم 
ال تجعلوا دع ء احمسول ب نكم  ": وقد قال اهلل تعاىل. اله وأفعاله جل قد ه العظيم عن ذلكيف ذاته وأقو 

 ."وال تجهموا حه ب حقول كجهم بعضكم حبعض": وقال سبحانه "كدع ء بعضكم بعض 
فاحلالة املسؤول عنها . وقد هنى النيب ولى اهلل عليه وسلم أن يتكىن بكنيته كما يف حديث الصحيحني

 .هذا النهي أوىل حبكم

أن املشبه للنيب ولى اهلل عليه وسلم بغريه تشبيها جيريه جمرى عدم  احق ضي ع  ض في احشف ءوقد ذكر 
التوقري الالزم له ويسلك به سبيل التمثيل وان مل يكن قاودا النقص والعيب فانه احتمل عبئا ثقيال وباء بوز  

 .ومل يزل املتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء به: الوق. عظيم وان حقه التأديب والتعزير حبسب شنعة مقاله

وأما األمر الثاين من األمرين اللذين يشتمل عليهما مثل هذه األفالم بالضرو ة فهو نسبة أفعال وأقوال إىل 
النيب ولى اهلل عليه وسلم مل تصد  عنه وحكاية أحوال على أهنا مرت أمامه وال وحة لوقوعها، وهذا من 

: وقد قال ولى اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح. النيب ولى اهلل عليه وسلم والتقول عليهاالفرتاء على 
وحكم حكاية األفعال الصاد ة عنه واألحداث احلادثة بني  "من يقل على م  حم أقل فل تبوأ مقعده من احن ر"

 .نة قول وفعل وإقرا يديه كحكم نقل األقوال عنه ألهنا كلها مدا ك للشريعة وأبواب من السنة، إذ الس

: وقد و د يف حديث انس بن مالك  ضي اهلل عنه يف الصحيح أيضا أن النيب ولى اهلل عليه وسلم قال
وهو عام يف مجيع وو  الكذب سواء بنقل األقوال أم بنسبة  "من تعند علي كذب  فل تبوأ مقعده من احن ر"

ضال عن جنلتهن  يكوا إبماز احشميط فب عتب ر كل وااد من هذين األممين ف. األفعال واحلوادث
احس نن ئي على احصورة احنسؤول عنه  محمم  ال يجوز اإلقدام عل ه ومنكما يجب منعه واحوقوف دوا 

 .رواجه
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 .من خالل ما تقدم من تعريف للتمثيل وبيان ا كانه وتشكالته ووو ه وأهدافه وبيان حكم الشرع فيه

السالم من  عاية احلرمة وحسن األدب معهم واستعراض حكم  وبيان ما جيب لألنبياء واملرسلني عليهم
 .الشرع من خالل آيات الكتاب العزيز وسنة  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم

فان وبيان منزلة الصحابة  ضي اهلل عنهم وما ينبغي هلم من التقدير وحسن الثناء والذكر هلم وحرمة اذاهم 
ذاهبها الفقهية يف حترمي متثيل شرعية والشخصيات العلمية مبختلف ملبني اهليآت ا اإلمجاع يكاد يكون منعقدا

وجتسيد األنبياء والرسل عليهم السالم والصحابة الكرام  ضي اهلل عنهم يف األعمال الفنية باالستناد على 
لك  وذوغريمها  كغلبة احنفسدة وسد احذرائعسنة والقواعد الفقهية واالوولية الكتاب و الاالدلة الشرعية من 

 كفيل بسد الباب امام النزول باالنبياء واملرسلني عليهم السالم والصحابة الكرام  ضي اهلل عنهم وهو امر وا د
يف األعمال الفنية اليت يتداول على القيام بادوا ها ممثلون ال يتو عون عن الكذب والبهتان وسوء السلوك 

واملرسلني عليهم السالم والصحابة  ضي اهلل عنهم يف  الية لألنبياءاملثواالخالق مما ينعكس سلبا على الصو ة 
 .أذهان وتصو ات املسلمني على امتداد الزمان
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 مشموع قمار
 

بعد استعماضه حن  اعد من احح دية واحعشمين اا مجنع احفقه اإلسالمي احدوحي احننعقد في دورته 
اهلل عنهم في اعن ل فن ة  ابح ث في موضوع تنث ل األنب  ء واحمسل عل هم احسالم واحصح بة رضي

دراسته حن  اعده األعض ء واحخبماء من ابح ث ودراس ت في س نن ئ ة وتنث ل ة وبعد االطالع على
م  أصدرته احنج مع احفقه ة واحه آت احشمع ة واحشخص  ت احعلن ة من فت وى تحمم احتنث ل  احنوضوع

صح بة احكمام رضي اهلل عنهم ب العتن د على احس نن ئي واحنسماي حألنب  ء واحنمسل ن عل هم احسالم واح
كل م  يؤذيهم من قول حم  ورد في كت ب اهلل احعزيز واحسنة احنبوية احط همة من افظ ححقوقهم وتحميم 

صفوة خلق اهلل وافضلهم عنده وهم االسوة واحقدوة وهم قنة احكن ل احخلقي واحخلقي  اذأو فعل 
 .ااد من احننثل ن  ه ال يصل إح احتيزل بهم عن هذه احنمتبة وتنث لهم فن   من ش نه اا يناالنس ني 

حكل ذحك وغ مه وسدا حلذريعة واغالق  حب ب ال ينكن سده إذا فتح ف ا احنجنع احفقهي اإلسالمي 
 .احدوحي يقمر تحميم تجس د األنب  ء واحمسل عل هم احسالم واحصح بة رضي اهلل عنهم في اعن ل فن ة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

مقدمة 
احلمد هلل الذي أرسل أنبياءه ورسلو ذلداية العادلْب، والصالة والسالم على سيدنا زلمد اذلادي باحلق إٔب 

أما  ، الصراط ادلستقيم، وعلى صحابتو الغر ادليامْب وآل بيتو الطاىرين والتابعْب ذلم بإحسان إٔب يوم الدين
بعد  

فقد شرفِب رلمع الفقو اإلسالمي الدوٕب بدعوٌب للمشاركة ُب أعمال مؤٛبر رللس اجملمع ُب دورتو احلادية 
". ٘بسيد األنبياء والصحابة ُب األعمال الفنية"والعشرين وتكليفي بكتابة ٕبث ُب موضوع 

سبحانو وتعأب – ونظراً ألمهية ادلوضوع ال سيما ُب الوقت احلإب، ومع انشغإب بدنياي فقد استعنت باهلل 
. وكتبت ما تيسر ٕب ومّن اهلل بو علي– 

أىمية الموضوع 
تتجلى أمهية ادلوضوع ُب اإلسهام ُب ادلشاركة ُب رد اذلجمة الشديدة على ثوابت اإلسالم وزلاولة اخَباقها 

ُب ىذا اجلانب، حيث تعالت األصوات واألبواق من بعض ادلسلمْب وغّبىم، ٕبسن نية أو بسوئها مطالبة 
وإظهار صور – صلى اهلل عليو وسلم – وصحابة رسول اهلل – عليهم السالم – بضرورة تشخيص أنبياء اهلل 

أشخاصهم و٘بسيد ذواهتم بدعوى نشر أفكارىم ومبادئهم، وتعظيم شأهنم، وٚبليد ذكرىم وىي ذات األفكار 
الٍب أسهمت ُب اجلاىلية ُب نشر عبادة اإلصنام وساعد على ارتفاع ىذه األصوات وتضخمها بعض اجلهات 

ادلشبوىة الٍب تنفق مليارات الدوالرات لنشر أفكارىا وتنفيذ سلططاهتا وقد بلع الطعم عدد من ادلسلمْب ُب دول 
العآب اإلسالمي، وشرعوا ُب تنفيذ أعمال ٘بسد أشخاص بعض األنبياء عليهم السالم وبعض أصحاب رسول 

شلا يدعو كل مسلم سللص للمساعدة ُب رد ىذه اذلجمة ووقف ىذه ادلوجة – صلى اهلل عليو وسلم – اهلل 
. والتصدي ذلا

ىو عبادة هلل سبحانو – فضالً عن كونو عمالً علمياً – ومن ىنا فقد شعرت أن اإلسهام ُب ىذا ادلؤٛبر 
وتعأب ودفاع عن دين اهلل، وتوضيح ألحكامو حٌب يفيق ادلطالبون بذلك نتيجة تأثرىم ببعض الثقافات 

. األخرى

خطة البحث 
: أعاِب ىذا ادلوضوع ُب نقاط كالتإب
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– صلى اهلل عليو أسلم – أصحابة رسول اهلل – عليهم السالم – توضيح مكانة األنبياء  : أأوً 
. أتفردىم ببعض األحكام أإرساء فكرة تميزىم عن غيرىم

ولذلك أتكلم عن فضل األنبياء وعصمتهم واألحكام اخلاصة هبم وحقوقهم على ادلسلمْب، ٍب أٙبدث ُب 
. وعدالتهم– رضوان اهلل عليهم – فضل الصحابة 

. أبين حكم تجسيد األنبياء أالصحابة:  انياً 
فأٙبدث عن حكم التصوير عموماً بالرسم اليدوي أو الفرجون أو بآلة تصوير أو طابعة أو بالنحت ٍب 

. أٙبدث ُب بيان حكم ٘بسيد األنبياء والصحابة بالنحت، ٍب بالرسم، ٍب بتمثيل أدوارىم

وقبل احلديث ُب ذلك أذكر بعض ادلصطلحات الٍب استعملت ُب البحث، مسبوقة ٗبقدمة للبحث، 
. وأختمو ٖباٛبة أذكر فيها نتائج البحث ٍب أورد مراجعو

واهلل أسأل أن ينفع بو وأن جيزي من اقَبح ادلوضوع خّب اجلزاء وأن يوفق القائمْب على األمر دلا فيو خّب 
. اإلسالم وادلسلمْب

واهلل وٕب التوفيق 

 

في حدائق القبة بالقاىرة 
ىـ 1434شوال 

م 2013سبتمبر 

حامد محمد أبو طالب . د.أ
عميد كلية الشريعة أالقانون األسبق 

عضو مجمع البحوث اإلسالمية باألازىر الشريف 
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مصطلحات 
: النبي

. 1إنسان يصطفيو اهلل من خلقو ليوحى إليو بدين وشريعة مجعو أنبياء: النىب، والنبئ: لغة

كل من نزل عليو الوحى من اهلل تعأب على لسان َمَلك من ادلالئكة وكان مؤيداً بنوع من : "اصطالحاً 
. 2"الكرامات الناقضة للعادات

: الرسول
ادلبعوث برسالة تقول أرسلت رسوالً بعثتو برسالة يؤديها فهو فَ ُعول ٗبعُب مفعول جيوز استعمالو بلفظ : لغة

. 3واحد للمذكر وادلؤنث وادلثُب واجملموع وجيوز التثنية واجلمع فيجمع على ُرُسل بضمتْب، وإسكان السْب لغة

كل : إنسان بعثو اهلل إٔب اخللق لتبليغ األحكام، والرسول أخص من النىب قال الكلىب والفراء: "اصطالحاً 
. 4"رسول نىب من غّب عكس

: الصحابي
. 5من لقى النىب   صلى اهلل عليو وسلم   مؤمناً بو ومات على اإلسالم مجعو صحابو: لغة

ذىب أكثر أصحاب الشافعى وأمحد إٔب أن الصحاىب من رأى . اختلف فيمن يوصف بذلك: اصطالحاً 
رسول اهلل   صلى اهلل عليو وسلم   حلظة وإن ٓب يرو عن الرسول   صلى اهلل عليو وسلم   وٓب تطل مدة صحبتو 

. معو

. وقيل إن الصحايب من طالت مدة صحبتو مع الرسول   صلى اهلل عليو وسلم   وروى عنو

وقيل الصحايب من لقى النىب   صلى اهلل عليو وسلم   مؤمناً بو ومات على اإلسالم؛ فيدخل فيمن لقى 
من طالت رلالستو لو أو قصرت ومن روى عنو أو ٓب يرو ومن غزا معو أو ٓب يغز، ومن رآه رؤية وٓب جيالسو، 

. ومن ٓب يره كالعارض

وخيرج بقيد اإلديان من لقيو كافراً ولو اسلم بعد ذلك إذا ٓب جيتمع بو مرة أخرى ولو ٚبللت ردة َب 
. 6األصح

                                                 
. 598ادلعجم الوجيز، جملمع اللغة العربية، نبأ،   1
 .40/41ادلوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت،   2
 .269، 286ادلصباح ادلنّب، للفيومي، رسل   3
 .40/41ادلوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت،   4
 .360، 359ادلعجم الوجيز، جملمع اللغة، صحبو،   5
 .1/9كتاب فضائل الصحابة، لإلمام أمحد،   6
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: آل البيت
 1آل الرجل أىلو وعيالو وأتباعو وأنصاره: لغة

اختلفت الكلمة َب ادلراد بآل البيت فقيل آل بيت النيب   صلى اهلل عليو وسلم   أزواجو وذريتو : اصطالحاً 
َا يُرِيُد اللمُو " وأقاربو كالعباس وعلى وكل من حرمت عليو الصدقة، وقيل ادلراد بأىل البيت َب قولو تعأب  ِإَّنم

 أزواجو خاصة والبيت ىنا يراد بو ادلسكن وىذا ضعيف، 2"لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرِّرْجَس أَْىَل اْلبَ ْيِت َويَُطهِّررَُكْم َتْطِهّباً 
. 3ألن اخلطاب بالتذكّب ولو أراد ذلك لقال عنكن

: التمثيل
صورة لو : شبهو بو وقدره على قدره، وَمثمَل الشيء لفالن: يقال َمثمَل الشيء بالشيء ٛبثيالً وَٛبثاالً : لغة

. 4بكتابة أو غّبىا حٌب كأنو ينظر إليو

نقل األحداث ادلكتوبة أو ادلعروفة بالتشخيص والتجسيد الذى حياكى صورهتا َب األشخاص : اصطالحاً 
. 5وادلواقف واألقوال واألفعال من ِقبل أشخاص مؤىلْب لذلك ومتعاونْب لتحقيقو

: التصوير
رمسو على الورق أو احلائط وضلومها : يقال َصومرَه جعل لو صورة رلسمة، وَصومر الشيء أو الشخص: لغة

. 6بالقلم أو الفرجون أو بآلة التصوير

ذكر صورة الشيء، أى صفتو، يقال صّورت لفالن األمر أى وصفتو لو، والتصور أيًضا : والتصوير أيًضا"
.  7..."صنع الصورة الٌب ىى ٛبثال الشيء أى ما دياثل الشيء وحيكى ىيئتو الٌب عليها

. 8جيرى على ما جرى عليو َب اللغة: اصطالحاً 

: الرسم
. 9ٛبثيل شيء أو شخص بالقلم وضلوه: تطلق على معان متعددة منها: لغة

                                                 
 . 30ادلعجم الوجيز، جملمع اللغة العربية، آل،   1
 . من سورة األحزاب33جزء من اآلية   2
 .3/137كتاب التسهيل، لعلوم التنزيل، البن جزى،   3
 .572ادلعجم الوجيز، جملمع اللغة العربية، َمَثَل ص   4
 .15عبد اهلل النجار ص / د.اإلجابة عن حكم ٛبثيل أدوار الصحابة، أ  5
 .373ادلعجم الوجيز، جملمع اللغة العربية، َصاَره، ص   6
 .93، 12/92ادلوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت،   7
 .12/93ادلرجع السابق   8
 .263ادلعجم الوجيز، جملمع اللغة العربية، َرمَسَت، ص   9



5 

 

الصورة ادلسطحة أو التصوير ادلسطح إذا كان معموالً باليد وال تسمى الصورة الفوتوغرافية : "اصطالحاً 
. 1"رمساً بل يقال رمست داراً أو إنساناً أو شجرة

: النحت
. 2يقال ضلت الشيء قشره وبراه، وضلت التمثال سواه وأكمل شكلو، وضلت اجلبل قطع منو: لغة

األخذ من كتلة صلبة كاحلجر أو اخلشب بأداة حادة كاألزميل أو السكْب، حٌب "يقصد بو : اصطالحاً 
، قال 3"يكون ما يبقى منها على الشكل ادلطلوب فإن كان ما بقى ديثل شيئا آخر فهو ٛبثال أو صورة وإال فال

أى تنجرون والنحت النجارة إشارة إٔب صنعهم لألصنام من  4"قَاَل أَتَ ْعُبُدوَن َما تَ ْنِحُتونَ : "قال اهلل تعأب
. 5احلجارة واخلشب

                                                 
 .12/95ادلوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت،   1
 .605ص ، ضَلَتَ ، جملمع اللغة العربية، ادلعجم الوجيز  2
 .12/95، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت، ادلوسوعة الفقهية  3
 . من سورة الصافات95اآلية  4
 .3/173البن جزى ، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل  5
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فضل األنبياء 
شاءت إرادة اهلل   سبحان وتعأب   أن يفضل بعض خلقو على بعض، حيث فضل بُب آدم على كثّب من 

َوَلَقْد َكرمْمَنا ": سللوقاتو وشرفهم بالعقل والسمع والبصر يفقو بذلك كلو وينتفع بو ويفرق بْب األشياء، قال تعأب
 .  1"َبِِب آَدَم َومَحَْلَناُىْم ُب اْلبَ رِّر َواْلَبْحِر َوَرَزقْ َناُىْم ِمَن الطميِّرَباِت َوَفضمْلَناُىْم َعَلىٰى َكِثٍّب شلمْن َخَلْقَنا تَ ْفِضياًل 

واصطفى من اآلدميْب أنبياءه وفضلهم على من عداىم من اخللق واختصهم بوصية وجعلهم أمناء على 
ووصفهم بأهنم من الصاحلْب الكاملْب َب الصالح وفضلهم على العادلْب، ورفع درجاهتم َب العلم . رساالتو

َناَىا ِإبْ َراِىيَم َعَلىٰى قَ ْوِمِو : "واحلكمة وأذلمهم البينات واحلجج فيما يدعون إليو، قال اهلل تعأب تُ َنا آتَ ي ْ  ۚ  َوتِْلَك ُحجم
َنا َلُو ِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب  ِإنم َربمَك َحِكيٌم َعِليٌم ۗ  نَ ْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء   َونُوًحا َىَديْ َنا ِمْن ۚ   ُكالا َىَديْ َنا ۚ   َوَوَىب ْ

ِلَك صَلْزِي اْلُمْحِسِنَْب ۚ   َوِمْن ُذرِّريمِتِو َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسىٰى َوَىاُروَن  ۖ قَ ْبُل   َوزََكرِيما َوحَيَْٓبٰى  وََكذَٰى
 وال شك 2" وَُكالا َفضمْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمْبَ ۚ   َوِإمْسَاِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َوُلوطًا  ُكلٌّ ِمَن الصماحِلَِْب  ۖ َوِعيَسىٰى َوإِْلَياَس 
.  تدل َب وضوح على أن اهلل فضل األنبياء على العادلْب"وَُكالا َفضمْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمْبَ "أن قولو تعأب 

وتشّب بعض اآليات إٔب أن اهلل   سبحانو وتعأب   يصطفى وخيتار من عباده من يشاء، ويرفع درجاتو عن 
يٌع َبِصّبٌ ۚ  اللمُو َيْصطَِفي ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُرُساًل َوِمَن النماِس : "بقية خلقو، قال اهلل تعأب   ويقول تعأب3" ِإنم اللمَو مسَِ

.   4"ِإنم اللمَو اْصطََفىٰى آَدَم َونُوًحا َوآَل ِإبْ رَاِىيَم َوآَل ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِمْبَ "

. 5"َوِإْذ قَاَلِت اْلَماَلِئَكُة يَا َمْرَ ُ ِإنم اللمَو اْصطََفاِك َوَطهمَرِك َواْصطََفاِك َعَلىٰى ِنَساِء اْلَعاَلِمْبَ : "ويقول تعأب

َواذُْكْر ِعَباَدنَا ِإبْ رَاِىيَم  : "يعد أن ذكر اهلل تعأب داود وسليمان وأيوب يقول تعأب (ص)وَب سورة 
اِر َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب أُوٕب اأْلَْيِدي َواأْلَْبَصاِر   َوِإن مُهْم ِعْنَدنَا َلِمَن  ِإنما َأْخَلْصَناُىْم ِٖبَاِلَصٍة ذِْكَرى الدم

. 6" وَُكلٌّ ِمَن اأْلَْخَيارِ  ۖ  َواذُْكْر ِإمْسَاِعيَل َواْلَيَسَع َوَذا اْلِكْفِل اْلُمْصطََفْْبَ اأْلَْخَياِر 

إشارة إٔب ما يتميزون بو من قوهتم َب األعمال الصاحلة وقوة " أُوٕب اأْلَْيِدي َواأْلَْبَصارِ "وَب قولو تعأب 
" ِإنما َأْخَلْصَناُىمْ "وقولو . فهمهم وكثرة عملهم أو أشارة إٔب النعم الٌب أسداىا اهلل إليهم من النبوة والفضيلة

. 7تصريح من اهلل تعأب بأنو جعلهم خالصْب لو دون غّبىم

                                                 
 .3/55، وانظر تفسّب ابن كثّب 70سورة اإلسراء اآلية   1
 .147 من سورة األنعام، وانظر تفسّب القرآن الكر ، للبيضاوى 86 – 83اآليات   2
 . من سورة احلج75اآلية   3
 . من سورة آل عمران33اآلية   4
.  من سورة آل عمران43اآلية   5
 . من سورة ص48    45اآليات   6
. 3/187كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، البن جزى،   7
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َناَىا "وَب سورة األنعام بعد أن ذكر اهلل تعأب قصة سيدنا إبراىيم مع قومو، قال تعأب  تُ َنا آتَ ي ْ َوتِْلَك ُحجم
َنا َلُو ِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب  ِإنم َربمَك َحِكيٌم َعِليٌم ۗ   نَ ْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ۚ  ِإبْ رَاِىيَم َعَلىٰى قَ ْوِمِو   ُكالا ۚ   َوَوَىب ْ

ِلَك ۚ   َوِمْن ُذرِّريمِتِو َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسىٰى َوَىاُروَن  ۖ  َونُوًحا َىَديْ َنا ِمْن قَ ْبُل ۚ  َىَديْ َنا   وََكذَٰى
 ۚ   َوِإمْسَاِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َوُلوطًا  ُكلٌّ ِمَن الصماحلَِِْب  ۖ  َوزََكرِيما َوحَيَْٓبٰى َوِعيَسىٰى َوإِْلَياَس صَلْزِي اْلُمْحِسِنَْب 

َناُىْم َوَىَديْ َناُىْم ِإَٔبٰى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم  ۖ  َوِمْن آبَائِِهْم َوُذرِّريماهِتِْم َوِإْخَواهِنِْم وَُكالا َفضمْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمَْب    َواْجَتبَ ي ْ
ِلَك ُىَدى اللمِو يَ ْهِدي بِِو َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه  ُهْم َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ۚ  ذَٰى  أُولَٰىِئَك المِذيَن  َوَلْو َأْشرَُكوا حَلَِبَط َعن ْ

َناُىُم اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنُّبُ ومَة  ْلَنا هِبَا قَ ْوًما لَْيُسوا هِبَا ِبَكاِفرِيَن ۚ  آتَ ي ْ ُؤاَلِء فَ َقْد وَكم  أُولَٰىِئَك المِذيَن  فَِإْن َيْكُفْر هِبَا ىَٰى
   .1" ِإْن ُىَو ِإالم ذِْكَرىٰى لِْلَعاَلِمْبَ  ۖ  ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجرًا ۗ   فَِبُهَداُىُم اقْ َتِدْه  ۖ َىَدى اللمُو 

وواضح ٛباما من ىذه اآليات أن اهلل   سبحانو وتعأب   أذلم احلجة لسيدنا إبراىيم ورفع درجتو، واهلل   
سبحان وتعأب   يرفع درجات من يشاء، وىدى أنبياءه وجعلهم مجيعا من الصاحلْب، كما صرحت اآليات بأن 

اهلل   تعأب   فضلهم على العادلْب بالنبوة، وأنو تعأب اختارىم وىداىم إٔب الطريق ادلستقيم، وىذا ىدى اهلل   
. سبحانو وتعأب   يهدى بو من يشاء

وىؤالء الذين خصهم اهلل   سبحان وتعأب   هبذه اخلصوصيات والصفات، ىم الذين آتاىم الكتب 
. 2واحلكمة والنبوة

َوَلْواَل َفْضُل اللمِو َعَلْيَك َوَرمْحَُتُو "ويقول اهلل تعأب مبينا فضلو على سيدنا زلمد   صلى اهلل عليو وسلم   
ُهْم أَْن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن ِإالم أَنْ ُفَسُهْم   َوأَنْ َزَل اللمُو َعَلْيَك اْلِكَتاَب ۚ   َوَما َيُضرُّوَنَك ِمْن َشْيٍء  ۖ ذَلَممْت طَائَِفٌة ِمن ْ

. 3" وََكاَن َفْضُل اللمِو َعَلْيَك َعِظيًماۚ  َواحلِْْكَمَة َوَعلمَمَك َما َٓبْ َتُكْن تَ ْعَلُم 

وكل ىذا يدل داللة واضحة وقاطعة بأن أنبياء اهلل تعأب خصهم اهلل   سبحانو وتعأب   ٖبصائص معينة 
ومنحهم منحا خصهم هبا وأتاىم ما ٓب يؤت أحدا من العادلْب، ومن ٍب ال يساويهم أحد من عباد اهلل وال 

. تتوافر صفاهتم وخصائصهم َب غّبىم من خلق اهلل

ما "ويشّب النيب   صلى اهلل عليو وسلم   إٔب فضل األنبياء على سائر البشر َب قولو صلى اهلل عليو وسلم 
. 4"طلعت الشمس وال غربت على أحد أفضل من أىب بكر إال أن يكون نىب

                                                 
.  من سورة األنعام90    83اآليات من   1
 . 183، 182تفسّب اجلاللْب، جلالل الدين احمللى، وجالل الدين السيوطى، ص   2
.  من سورة النساء113اآلية   3
  .508 احلديث رقم 1/352كتاب فضائل الصحابة، لألمام أمحد،   4
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وَب رواية أخرى عن أىب الدرداء قال رآين رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أمشى أمام أىب بكر فقال صلى 
اهلل عليو وسلم يا أبا الدرداء أٛبشى أمام من ىو خّب منك َب الدنيا واآلخرة ما طلعت الشمس وال غربت 

.                   1"على أحد بعد النبيْب وادلرسلْب أفضل من أىب بكر

وعن على بن أىب طالب   كرم اهلل وجهو   قال بينما أنا قاعد عند رسول اهلل   صلى اهلل عليو وسلم   إذ 
طلع أبو بكر وعمر فقال   صلى اهلل عليو وسلم   يا على ىذان سيدا كهول أىل اجلنة ما خال النبيْب 

. 2"وادلرسلْب

 
عصمة األنبياء 

: المقصود بالعصمة
محاه وحفظو : تعِب احلماية واحلفظ والوقاية تقول العرب عصم اهلل فالناً من الشر أو اخلطأ عصمو: لغةً 
. 3ووقاه

ملكة يودعها اهلل ُب أنبيائو ومالئكتو تعصمهم من الوقوع ُب احملرمات وادلكروىات وخالف : اصطالحاً 
. 4األؤب

: مدى عصمة األنبياء
: فرق العلماء ُب إثبات العصمة لألنبياء قبل البعثة وبعدىا على النحو التإب

  اتفق العلماء باإلمجاع على عصمة األنبياء بعد البعثة من الكبائر مطلقاً والصغائر الدالة على خسة
 .فاعلو ونقص مروءتو

  واختلفوا فيما قبل البعثة فذىب أكثر األصوليْب إٔب أنو ال ديتنع عقالً أن يصدر قبل البعثة من األنبياء
 . صغّبة كانت أو كبّبة– عليهم السالم – 

. وخالفهم الروافض مطلقاً وقالوا ال جيوز أن يصدر عنهم قبل البعثة معصية صغّبة كانت أو كبّبة

. وذىبت ادلعتزلة إٔب جواز صدور صغائر قبل البعثة ولكن ال جيوز أن تصدر عنهم كبائر

                                                 
  .153 احلديث رقم 153، 1/152ادلرجع السابق   1
 .245 احلديث 1/216كتاب فضائل الصحابة، لإلمام أمحد،   2
 .421،422ادلعجم الوجيز، جملمع اللغة العربية، عصم،   3
 .30/137ادلوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت   4
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كما عند – واعتمد الروافض وادلعتزلة على التقبيح العقلي، ألن إرسال من ٓب يكن معصوماً من الكبائر 
ادلعتزلة، ومن الكبائر والصغائر، كما عند الروافض يوجب التنفّب عنو وىو مناف دلقتضى احلكمة فيكون قبيحاً 

. 1عقالً 

وعلى ذلك فاألنياء معصومون من الذنوب الظاىرة كالكذب وضلوه والذنوب الباطنة كاحلسد والكرب 
. 2والرياء والسمعة وغّب ذلك

الشفاء بتعريف حقوق ادلصطفى ذلذه ادلسألة وتعقب الشبو الٍب قد : وقد تصدى القاضي عياض ُب كتابو
. عالجاً جيداً – يرمحو اهلل – ترد ُب ادلوضوع وعاجلها 

معصومون قبل النبوة من اجلهل باهلل وصفاتو والتشكك ُب شيٍء "وقد انتهى إٔب أن الصواب أن األنبياء 
من ذلك، وقد تعاضدت األخبار واآلثار عن األنبياء بتنزيههم عن ىذه النقيصة منذ ولدوا ونشأهتم على 

". التوحيد واإلديان، بل على إشراق أنوار ادلعارف ونفحات ألطاف السعادة

وقد ..." وٓب ينقل أحٌد من أىل األخبار أن أحداً نُِبئ واصطُفي شلن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك"
.     3على ذلك وأورد الشبو الٍب تُعرض ُب ادلوضوع وتصدى ذلا– يرمحو اهلل – استدل 

 

 4األحكام الخاصة باألنبياء
ٚبتص األنبياء ببعض األحكام اخلاصة هبم مع أهنم مكلفون كغّبىم من البشر وما شرع ألشلهم فهو 

:  وأىم االحكام الٍب ٚبصهم ىي– ُب اجلملة –مشروع ُب حقهم 

 :ٙبر  الصدقة عليهم .1
صلى – لقولو – سواًء كانت فرضاً أو تطوعاً – صلى اهلل عليو وسلم – ٙبرم الصدقة على النيب زلمد 

 وقد ٙبدث بعض الفقهاء ُب ذلك 5"إن الصدقة ال تنبغي آلل زلمد، إَّنا ىي أوساخ الناس: "اهلل عليو وسلم
فال ٙبل لو قال والظاىر عدم – صلى اهلل عليو وسلم – أخذ الصدقة وقبوذلا جائز إال للنيب : "قال القليويب

. 6"احلل أيضاً ُب سائر األنبياء
                                                 

 .479، 1/478زلمد مظهر بقا، . بيان ادلختصر، شرح سلتصر ابن احلاجب، لألصفهاين، ٙبقيق د  1
 .30/137ادلوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت،   2
وأحيل عليها من أراد ادلزيد، حٌب ال خيرج البحث عن موضوعو ويكفي ما ذُكر إلثبات خصوصية األنبياء وأهنم ليسوا   3

 (.426-417أنظر الشفاء بتعريف حقوق ادلصطفى، للقاضي عياض بن موسى اليحصيب من )كسائر البشر 
 .40/43راجع ُب ىذا ادلوضوع ادلوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت   4
 .1072جزء من حديث طويل أخرجو مسلم، ُب كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النيب، احلديث رقم   5
 .40/43وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت نقاًل عن ادلوسوعة الفقهية،   6
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 :أمواذلم ال تورث عنهم بل تكون صدقة .2

وإن العلماء ورثة األنبياء : "...األنبياء ٓب يورثوا ديناراً وال درمهاً وإَّنا ورثوا العلم قال صلى اهلل عليو وسلم
. 1"وإن األنبياء ٓب يورثوا ديناراً وال درمهاً، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ ٕبظ وافر

إن اهلل تعأب صان األنبياء أن يورثوا دنيا، لئال يكون ذلك شبهة دلن يقدح ُب نبوهتم : "قال ابن تيمية
". ألهنم طلبوا الدنيا وورثوىا لورثتهم

وليست لغّبه من األنبياء، وىو قول غّب – صلى اهلل عليو وسلم – وقيل إن ىذه خاصية لسيدنا زلمد 
َوَوِرَث : "وال يعكر عليو قولو تعأب" وإن األنبياء ٓب يورثوا ديناراً وال درمهاً : "صحيح، لصريح قول الرسول

، ألن سليمان 3..." يَرُِثِِب َويَِرُث ِمْن آِل يَ ْعُقوبَ فَ َهْب ٕب ِمْن َلُدْنَك َولِياا  : "... وقولو تعأب2"ُسَلْيَماُن َداُوودَ 
ٓب يرث من داود ماالً خلفو داود بعده وإَّنا ورث منو احلكمة والعلم، وكذلك ورث حيٓب من آل يعقوب وىذا 

. 4ما عليو أكثر أىل العلم

 :ال يُدفن نيب إال حيث يقبض .3

، 5"ما دفن نيب قط إال ُب مكانو الذي توُب فيو: "صلى اهلل عليو وسلم– يُدفن النيب حيث يقبض لقولو 
. ُب مكانو– صلى اهلل عليو وسلم - ولذلك ُحفر للنيب 

 

 6حقوق األنبياء على المسلمين

 :أجوب اإليمان بهم .1
َنا َوَما  : "جيب على كل مسلم مكلف أن يؤمن بأنبياء اهلل تعأب، لقولو تعأب ُقوُلوا آَمنما بِاللمِو َوَما أُْنزَِل إِلَي ْ

ْم اَل  أُْنزَِل ِإَٔبٰى ِإبْ رَاِىيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوَما أُوٌبَ ُموَسىٰى َوِعيَسىٰى َوَما أُوٌبَ النمِبيُّوَن ِمْن َرهبِِّر
ُهْم َوضَلُْن َلُو ُمْسِلُمونَ  . 7"نُ َفرِّرُق بَ ْْبَ َأَحٍد ِمن ْ

                                                 
سلتصر سنن أيب ) 3494جزء من حديث طويل أخرجو أبو داود ُب كتاب العلم، احلث على طلب العلم، احلديث رقم   1

 (.5/243داود، للحافظ ادلنذري 
  . من سورة النمل16جزء من اآلية   2
 . من سورة مر 6 و5جزآن من اآليتْب   3
 .6/78اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب،   4
أوجز ). 531جزء من حديث طويل، أخرجو مالك ُب ادلوطأ، كتاب اجلنائز، باب ما جاء ُب دفن ادليت، واحلديث رقم   5

 (.4/496ادلسالك إٔب موطأ مالك للكاندىلوي 
 .40/44راجع ادلوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت،   6
 . من سورة البقرة136اآلية   7
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.  ال يؤمن بأنبياء اهلل على وجو اإلمجال أو يشك ُب نبوة بعض اجملمع على نبوهتم فهو كافرومه

. ٖبالف من يشك ُب بعض من ٓب جيمع على نبوهتم كاخلضر ولقمان فال يكفر، لعدم القطع بنبوهتم

 :طاعتهم أمتابعتهم أمحبتهم .2
الناس مجيعاً مكلفون بطاعة األنبياء الذين بُعثوا إليهم فيما يأمروهنم بو ويتبعوهنم وحيبوهنم، ألهنم يأمرون 

صلى – ٗبا يأمر اهلل بو ومقتضى ىذا أن يؤمن كل قوم بنبيهم حٌب إذا أدرك أحدىم رسالة النيب اخلاًب زلمد 
. وجب عليو اإلديان بو وطاعتو واتباعو وزلبتو والدخول ُب اإلسالم وااللتزام بو– اهلل عليو وسلم 

ولكن ليس ألحد من ادلسلمْب أن يرجع إٔب كتب الديانات السابقة الستمداد األحكام منها والعمل ٗبا 
على رأي اجلمهور خالفاً – فيها إال ما ذُكر من أحكام تلك الديانات ُب القرآن أو السنة فنحن متعبدون هبا 

. للشافعية

 :أجوب احترامهم أتوقيرىم أتعظيمهم .3
جيب على كل مكلف احَبام األنبياء مجيعاً وتوقّبىم وتعظيمهم وعدم امتهاهنم أو السخرية منهم أو من 

أمسائهم بأي صورة من الصور و٘بنب أي قول أو عمل حيط من أقدارىم أو يؤدي إٔب إىدار كرامتهم 
، ألن 1"ال ينبغي لعبٍد أن يقول أنا خٌّب من يونس بن مٌب: "صلى اهلل عليو- واالستهزاء هبم، قال رسول اهلل 

. رلرد قول ىذه العبارة حيط من مكانة سيدنا يونس

 :التسليم أالصالة عليهم .4
، 2"َوَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلْبَ : "ال خالف بْب أىل العلم ُب استحباب السالم على األنبياء مجيعاً لقولو تعأب

فجمهور أىل العلم جييزون الصالة عليهم وىناك رأي – صلى اهلل عليو وسلم - وأما الصالة على غّب النيب 
. ضعيف يرى عدم جواز ذلك

صلى اهلل عليو وسلم، - والصحيح جواز الصالة عليهم واستحباهبا قياساً على الصالة على سيدنا زلمد 
اللهم صل على زلمد وعلى : "3وكل من كان من األنبياء من ذرية سيدنا إبراىيم يدخل ُب الصالة اإلبراىيمية

". آل زلمد كما صليت على إبراىيم وعلى آل إبراىيم

 :عدم التفريق بينهم في اإليمان أأ بينهم أبين اهلل .5
ال جيوز دلؤمن أن يفرق بْب أنبياء اهلل فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، كاليهود والنصارى إذ أهنم يؤمنون 

مع – صلى اهلل عليو وسلم - ٗبوسى ويكفر اليهود بعيسى، ويؤمن النصارى ٗبوسى وعيسى ويكفرون ٗبحمد 

                                                 
 .3416احلديث رقم " وإن يونس دلن ادلرسلْب: "أخرجو البخاري، ُب كتاب األنبياء، باب قول اهلل عز وجل  1
 . من سورة الصافات181اآلية   2
 .380، 379الشفاء بتعريف حقوق ادلصطفى، للقاضي عياض بن موسى اليحصيب ص   3
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ؤبميع – صلى اهلل عليو وسلم - أن الكفر بو كفر بالكل، ألنو ما من نيب إال وقد أمر قومو باإلديان ٗبحمد 
َنا َوَما أُْنزَِل ِإَٔبٰى ِإبْ رَاِىيَم َوِإمْسَاِعيَل : "قال تعأب– عليهم الصالة والسالم – األنبياء  ُقوُلوا آَمنما بِاللمِو َوَما أُْنزَِل إِلَي ْ

ُهْم َوضَلُْن  ْم اَل نُ َفرِّرُق بَ ْْبَ َأَحٍد ِمن ْ َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوَما أُوٌبَ ُموَسىٰى َوِعيَسىٰى َوَما أُوٌبَ النمِبيُّوَن ِمْن َرهبِِّر
. 2"اَل نُ َفرِّرُق بَ ْْبَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلوِ : " وقال تعأب1"َلُو ُمْسِلُمونَ 

كما ال جيوز التفريق ُب اإلديان بْب اهلل ورسلو، فهو كفر، ألن اهلل سبحانو وتعأب فرض على الناس أن 
يعبدوه ٗبا شرع على ألسنة الرسل فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم وٓب يقبلوىا منهم فكانوا شلتنعْب عن 

التزام العبودية الٍب أمروا هبا فكان كجحد الصانع سبحانو وجحد الصانع كفر دلا فيو من ترك التزام الطاعة 
ِإنم المِذيَن َيْكُفُروَن بِاللمِو َوُرُسِلِو َويُرِيُدوَن أَْن يُ َفرِّرُقوا بَ ْْبَ اللمِو َوُرُسِلِو : "والعبودية، ويدل على ذلك قول اهلل تعأب

ِلَك َسِبياًل   ۚ   أُولَٰىِئَك ُىُم اْلَكاِفُروَن َحقاا َويَ ُقوُلوَن نُ ْؤِمُن بِبَ ْعٍض َوَنْكُفُر بِبَ ْعٍض َويُرِيُدوَن أَْن يَ تمِخُذوا بَ ْْبَ ذَٰى
 .  3"َوأَْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا

ومن ىنا يظهر بوضوح فضل النبيْب وادلرسلْب على سائر البشر وأهنم متميزون عليهم وليس غّبىم 
. مثلهم

كما فضل اهلل   سبحانو وتعأب   أصحاب رسول اهلل   صلى اهلل عليو وسلم   على غّبىم على النحو 
. التأب

 
 

                                                 
 . من سورة البقرة136اآلية   1
 . من سورة البقرة285من اآلية   2
 . من سورة النساء151 و150اآليتان   3
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فضل الصحابة 
اتفق أىل السنة على أن أفضل الصحابة أبو بكر ٍب عمر وَب رأى مجهورىم ٍب عثمان ٍب على بينما يرى 

قال أبو منصور البغدادى "بعض أىل السنة من أىل الكوفة تقد  على على عثمان والصحيح تقد  عثمان 
أصحابنا رلمعون على أن أفضلهم اخللفاء األربعة على الَبتيب ادلذكور، ٍب ٛبام العشرة، ٍب أىل بدر ٍب أحد ٍب 
بيعة الرضوان وشلن لو مزية أىل العقبتْب من األنصار وكذلك السابقون األولون وىم من صلى إٔب القبلتْب َب 

. 1"قول ابن ادلسيب وطائفة وَب قول الشعىب أىل بيعة الرضوان وَب قول عطاء وزلمد بن كعب أىل بدر

وأيا ما كان ترتيب فضلهم فهم مجيعا عدول فضالء صحابة صلباء سواء من تورط َب احلروب الٌب جرت 
بينهم ومن ٓب يتورط فهم متأولون فيها، رلتهدون َب مسائل زلل اجتهاد، وكانت قضايا مشاهبة، اختلف 

اجتهادىم فيها، يرفع ىذا فهم مجيعا سابقون َب اإلسالم وٙبملوا َب سبيل نشره ما ال يتحملو بشر وفضلهم 
. ثابت بالكتاب والسنة

َوالسمابُِقوَن اأْلَومُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوالمِذيَن ات مبَ ُعوُىْم بِِإْحَساٍن َرِضَي  "أما الكتاب فيقول اهلل تعأب
ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوأََعدم ذَلُْم َجنماٍت َ٘بْرِي َٙبْتَ َها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا  ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ۚ  اللمُو َعن ْ  .2" ذَٰى

َوالمِذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ُب َسِبيِل اللمِو َوالمِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا أُولَٰىِئَك ُىُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقاا : "وقال تعأب
 َوأُوُلو اأْلَْرَحاِم ۚ   َوالمِذيَن آَمُنوا ِمْن بَ ْعُد َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا َمَعُكْم فَُأولَٰىِئَك ِمْنُكْم  ذَلُْم َمْغِفرٌَة َورِْزٌق َكرٌِ  ۚ  

. 3" ِإنم اللمَو ِبُكلِّر َشْيٍء َعِليمٌ ۗ  بَ ْعُضُهْم أَْؤَبٰى بِبَ ْعٍض ُب ِكَتاِب اللمِو 

وأما السنة فقد وردت أحاديث تفوق احلصر بفضائلهم وتكفى اإلشارة إٔب أن اإلمام مسلم أفرد ذلذه 
. األحاديث الصحيحة الٌب وردت َب فضل الصحابة تسعة وأربعْب بابا

شلا يقطع بفضلهم ومكانتهم وما أعده اهلل ذلم فقد رضى عنهم ورضوا عنو ٗبا أعده ذلم من جنات النعيم 
.  والنعيم ادلقيم، وىم الذين رفعهم اهلل رفعة ال يبلغها أحد بعدىم   كما قال عمر بن اخلطاب رضى اهلل عنو

رضى عن السابقْب األولْب من ادلهاجرين واألنصار والذين "فإذا كان اهلل أخربنا َب القرآن الكر  بأنو 
 بعضهم والسيما سيد الصحابة بعد الرسول سباتبعوىم بإحسان فياويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو 

. 4"وخّبىم وأفضلهم أعُب الصديق األكرب واخلليفة األعظم أبا بكر بن أىب قحافة رضى اهلل عنو

.  ومن ٍب وجب التصدى ذلذه اجلردية والعمل على مقاومتها 

                                                 
 .8/165كتاب فضائل الصحابة   رضى اهلل عنهم    ، شرح النووى على مسلم  1
 . من سورة التوبة100اآلية   2
 . من سورة األنفال75 - 74اآلية   3
 .2/398، البن كثّب، تفسّب القرآن الكر  العظيم  4
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عدالة الصحابة 
: المقصود بالعدالة

الفضائل األربعة الٍب قال هبا الفالسفة من قد  وىي احلكمة والشجاعة والعفة "العدالة فضيلة من : لغةً 
 وىو خالف اجلور، يقال عدل عليو ُب 1"اإلنصاف وىو إعطاء ادلرء مالو وأخذ ما عليو: والعدالة، والعدل

القضية فهو عادل ورجل َعْدل أي رِضاً وَمقنع ُب الشهادة، والعدل ىو الذي ال دييل بو اذلوى فيجور ُب 
صفة توجب مراعاهتا االحَباز عما خيل بادلروءة عادة : احلكم، والعدل من الناس ادلرضي قولو وحكمو، والعدالة

.  2ُب الظاىر

. 3العدل عند الفقهاء من تكون حسناتو غالبة على سيئاتو، وىو ذو ادلروءة غّب ادلتهم: اصطالحاً 

. 4"أن يكون الراوي مسلماً بالغاً سليماً من أسباب الفسق وخوارم ادلروءة"والعدل عند احملدثْب 

 

: أدلة عدالة الصحابة
ذىب أكثر أىل العلم إٔب أن الصحابة عدول وال حاجة لتعديلهم، وقيل إن الصحابة كغّبىم من 

ادلسلمْب فيجب تعديلهم كغّبىم، وقيل إن الصحابة عدول حلْب ظهور الفًب وىو آخر عهد عثمان رضي اهلل 
. عنو

الصحابة كلهم عدول إال من قاتل علياً رضي اهلل عنو وادلختار ما ذىب إليو أكثر أىل : وقالت ادلعتزلة
:  والدليل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع وادلعقول5العلم وىو أن الصحابة عدول

 :من الكتاب .1
: منها– صلى اهلل عليو وسلم – وردت ُب القرآن الكر  آياٌت كثّبٌة تدل على عدالة صحابة رسول اهلل 

 نَ ُهْم ۚ  زُلَممٌد َرُسوُل اللمِو : "قول اهلل تعأب اُء َعَلى اْلُكفماِر ُرمَحَاُء بَ ي ْ  تَ رَاُىْم رُكمًعا ُسجمًدا  ۖ  َوالمِذيَن َمَعُو َأِشدم
ِلَك َمثَ ُلُهْم ُب الت مْورَاِة ۚ   ِسيَماُىْم ُب ُوُجوِىِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد  ۖ يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن اللمِو َورِْضَوانًا   ۚ   ذَٰى

                                                 
 .409ادلعجم الوجيز، رلمع اللغة العربية، عدل ص   1
 .5/1760الصحاح، اجلوىري، عدل،   2
 .30/5ادلوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت   3
 .1/13كتاب فضائل الصحابة، لإلمام أمحد بن حنبل، ٙبقيق وصي اهلل بن زلمد عباس   4
 .1/703، بقابيان ادلختصر شرح سلتصر ابن احلاجب، األصفهاين، ٙبقيق زلمد مظهر   5
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يِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطأَُه َفآَزرَُه فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوىٰى َعَلىٰى ُسوِقِو يُ ْعِجُب الزُّرماَع لَِيِغيَظ هِبُِم  َوَمثَ ُلُهْم ُب اإْلِصلِْ
ُهْم َمْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًماۗ  اْلُكفماَر   .1" َوَعَد اللمُو المِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصماحِلَاِت ِمن ْ

 ُهْم : "وقال تعأب َوالسمابُِقوَن اأْلَومُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوالمِذيَن ات مبَ ُعوُىْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللمُو َعن ْ
ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ۚ  َوَرُضوا َعْنُو َوأََعدم ذَلُْم َجنماٍت َ٘بْرِي َٙبْتَ َها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا   .2" ذَٰى

 َلَقْد َرِضَي اللمُو َعِن اْلُمْؤِمِنَْب ِإْذ يُ َبايُِعوَنَك َٙبَْت الشمَجرَِة فَ َعِلَم َما ُب قُ ُلوهِبِْم فَأَنْ َزَل : "وقال جل شأنو
 .3"السمِكيَنَة َعَلْيِهْم َوأَثَابَ ُهْم فَ ْتًحا َقرِيًبا

: أجو الدولة من ىذه اآليات
سبحانو – وأن اهلل – صلى اهلل عليو وسلم – ىذه اآليات كلها جاءت مدحاً ألصحاب رسول اهلل 

- سبحانو وتعأب – رضي عنهم، ولو كانوا غّب عدول ما كانوا يستحقون ادلدح وال رضى اهلل – وتعأب 
. عنهم

 :من السنة .2
– صلى اهلل عليو وسلم – وردت أحاديث ٌ كثّبٌة تدل داللة واضحة على عدالة أصحاب رسول اهلل 

 : منها

 ال تسبوا أصحايب، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذىباً ما بلغ مد أحدىم : "قولو صلى اهلل عليو وسلم
 .4"وال نصيفو

 : أجو الدولة من الحديث
الرسول ينهى عن سب الصحابة ويبْب قدرىم وفضلهم بأن مد الواحد منهم أفضل من مثل جبل أحد 

. ذىباً من غّبىم وىكذا فضل الصحايب عن فضل الواحد من بقية ادلسلمْب

  النجوم أمنٌة للسماء، فإذا ذىبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا : "صلى اهلل عليو وسلم– ويقول
أمنٌة ألصحايب، فإذا ذىبت أتى أصحايب ما يوعدون، وأصحايب أمنٌة ألمٍب، فإذا ذىب أصحايب أتى 

 . 5"أمٍب ما يوعدون

                                                 
 . من سورة الفتح29اآلية   1
 . من سورة التوبة100اآلية   2
 . من سورة الفتح18اآلية   3
 .3673أخرجو البخاري ُب كتاب فضائل الصحابة، باب، احلديث رقم   4
أمان ألصحابو، وبقاء – صلى اهلل عليو وسلم – أخرجو مسلم، ُب كتاب فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النيب   5

 .  2531أصحابو أمان لألمة، احلديث رقم 
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 : أجو الدولة من الحديث
– رضوان اهلل عليهم - عبارة صرحية ُب أن الصحابة " أصحايب أمنة ألمٍب"قولو صلى اهلل عليو وسلم 

أمان ألصحابو وىذا يدل على فضلهم على من سواىم من – صلى اهلل عليو وسلم – أمان لألمة، كما إنو 
. ادلسلمْب

  قرين، ٍب الذين يلوهنم ٍب الذين : "عندما ُسئل أي الناس خّب، قال– صلى اهلل عليو وسلم – ويقول
 . 1"يلوهنم، ٍب جيئ قوٌم تبدر شهادة أحدىم ديينو وتبدر ديينو شهادتو

 : أجو الدولة من الحديث
ومن – رضوان اهلل عليهم – أن خّب الناس وأفضلهم الصحابة – صلى اهلل عليو وسلم – بّْب رسول اهلل 

. ٍب فمن أتى بعدىم من الناس ليس مثلهم بل وال يشاهبهم

 :أما اإلجماع .3
. وال يعتد بقول من خالفهم– رضوان اهلل عليهم  - 2فقد أمجع أىل السنة واجلماعة على عدالة الصحابة

 :المعقول .4
حال الصحابة وما نقل متواتراً عنهم يقطع بعدالتهم فقد آمنوا وىاجروا وجاىدوا بأمواذلم وأنفسهم ُب 
سبيل اهلل وعزروه ووقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معو وقد وصفهم اهلل تعأب بأهنم ىم ادلفلحون، كل 

. 3ذلك يبْب عدالتهم ويقطع هبا
 رفعهم هللاومه هىا يظهر أن األوبياء وصحابة رسىل هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بما لهم مه فضل وفقا لما رأيىا 

. 4" ِإنم َربمَك َحِكيٌم َعِليمٌ ۗ  نَ ْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء : "...درجات واهلل يرفع درجات من يشاء قال تعأب

. وإذا كان األمر كذلك فهل جيوز تشخيص ذواهتم َب األعمال الفنية من ٛبثيل وتصوير ورسم وضلت

  

                                                 
 .2533أخرجو مسلم، ُب كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ٍب الذين يلوهنم، احلديث رقم   1
 . 1/15كتاب فضائل الصحابة، لإلمام أمحد بن حنبل، ٙبقيق، وصي اهلل بن زلمد عباس   2
، 1/713زلمد مظهر بقا، . بيان ادلختصر، شرح سلتصر ابن احلاجب، لألصفهاين ٙبقيق د: راجع ُب عدالة الصحابة  3

 .16-1/13، كتاب فضائل الصحابة، لألمام أمحد بن حنبل، ٙبقيق وصي اهلل بن زلمد عباس، 714
 . من سورة األنعام83اآلية من   4
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حكم تجسيد األنبياء أالصحابة 
– سبحانو وتعأب – نوعية من البشر اصطفاىم اهلل – سبحانو وتعأب – تبْب لنا فيما سبق أن أنبياء اهلل 

عن سائر خلقو، وأهنم معصومون من الوقوع ُب احملرمات وادلكروىات وخالف األؤب وأن ذلم حقوقاً على 
– صلى اهلل عليو وسلم – ادلسلمْب من اإلديان هبم وتوقّبىم وإجالذلم وتعظيمهم، وأن صحابة رسول اهلل 

أخربنا بأنو رضي عنهم ورضوا عنو وأعد ذلم جنات ٘بري ٙبتها – سبحانو وتعأب – عدول كلهم وأن اهلل 
بفضلهم على من سواىم وأن غّبىم ال يساويهم وال – صلى اهلل عليو وسلم – األهنار، كما أخربنا رسول اهلل 

. يشاهبهم

. وعلى ذلك ىاتان الطائفتان طائفتان متميزتان ال يشاهبما أحد من غّبىم

 شك أن من حقوق ىاتْب الطائفتْب علينا أن نكرمهم وضلَبمهم ونوقرىم ونعظمهم وضلفظ أخبارىم وال
. وننقلها لغّبنا بكل وسيلة شلكنة

وصحابة رسولو الكر  – تعأب – فهل ديكن ٙبقيق ىذه األىداف السامية بتجسيد صور أنبياء اهلل 
بالوسائل ادلعاصرة من ٛبثيل أدوارىم، وتصوير أشكاذلم، ورسم شخصياهتم وضلت ٛباثيل ذلم وكل ذلك بقصد 

ٚبليد ذكرىم ونقل أفكارىم وتعظيم شخصياهتم، وقد اعتاد بعض أصحاب الثقافات األخرى تعظيم 
. عظمائهم وٚبليد ذكراىم هبذه الوسائل وأمثاذلا

سواء كان ٘بسيدىم بالرسم أو النحت – صلى اهلل عليو وسلم -  األنبياء أو صحابة رسول اهلل وتجسيد
. أو التصوير ىو تصوير ذلم ُب اجلملة ٖبالف التمثيل

.  حكم التصوير والنحت قبل أن أبْب حكم ٘بسيد األنبياء والصحابة بالتصوير أو النحت أو التمثيلوأبيه

حكم التصوير بالرسم اليدأي بالقلم أأ الفرجون أأ بآلة تصوير أأ طابعة أأ بالنحت 
وكل ذلك يدخل ٙبت أحكام التصوير عموماً والٍب ٙبدث فيها الفقهاء وأوجز أحكامها فيما يلي، 

. وأخص باحلديث أيضاً تصوير األشخاص

: اختالف الفقهاء في تصوير األشخاص
. اختلف الفقهاء ُب حكم تصوير األشخاص على قولْب

 جواز صنع صورة لإلنسان إال أن يصنع صنماً يعبد من دون اهلل، لقولو تعأب حكايًة عن :القول األأل
صلى اهلل عليو –  ولقولو 1"أَتَ ْعُبُدوَن َما تَ ْنِحُتونَ "سيدنا إبراىيم مستنكراً على قومو صنع التماثيل الٍب يعبدوهنا 

. 2..."إن اهلل ورسولو حرم بيع اخلمر وادليتة واخلنزير واألصنام"وسلم 
                                                 

 . من سورة الصافات95اآلية   1
 . 2236جزء من حديث أخرجو البخاري، كتاب البيوع، باب بيع ادليتة واألصنام، احلديث رقم   2
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يَ ْعَمُلوَن َلُو َما َيَشاُء ِمْن "عليو السالم –  ُب حق سيدنا سليمان أاستدلوا على اإلباحة بقول اهلل تعالى
 واحملاريب ىي البناء احلسن وىو أشرف شيء ُب ادلسكن وصدره وىي بنيان دون القصور 1..."زَلَارِيَب َوَٛبَاثِيلَ 

 أو رخام أو ٛباثيل أشياء 2أو ىي ادلساجد، وأما التماثيل فهي الصور وكانت من ضلاس أو طْب أو زجاج
ليست ٕبيوان وذكر أهنا صور األنبياء والعلماء وكانت تصور ُب ادلساجد لّباىا الناس فيزدادوا عبادًة 

. 3واجتهاداً 

  :أجو الدولة
ومنو تسخّب اجلن – عليو السالم – ما أنعم بو على سيدنا سليمان – سبحانو وتعأب – ذكر اهلل 

اْب وذِْكر ىذا ُب موضع االمتنان بالنعمة يدل على اباحتها ُب ...يعملون لو ما يشاء من زلاريب وٛباثيل
. 4..." فَِبُهَداُىُم اقْ َتِدهْ  ۖ أُولَٰىِئَك المِذيَن َىَدى اللمُو : "شرعهم، وشرعهم شرع لنا، لقولو تعأب

أنو - تعأب – وقد جاءت ىذه اآلية بعد أن ذكر اهلل عدداً كبّباً من األنبياء الذين كانوا قبلنا وأشار اهلل 
. آتاىم الكتاب واحلكم والنبوة، ٍب جاءت اآلية ادلذكورة تأمر باالقتداء هبم

وتصدى القرطيب وفند ىذا الدليل قائالً إن ىذا يدل على أن التصوير كان مباحاً عندىم ُب ذلك الزمان 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاّب فمات بنوا على قربه : "صلى اهلل عليو وسلم– وقد قال فيهم رسول اهلل 

-  وُنسخ ذلك بشرع سيدنا زلمد 5"مسجداً وصوروا فيو تيك الصور أولئك شرار اخللق عند اهلل يوم القيامة
. صلى اهلل عليو وسلم

 6"الذين يضاىون ٖبلق اهلل"ُب حق ادلصورين – صلى اهلل عليو وسلم  - كما استدلوا بقول النبي
. واألحاديث الٍب تدل على ذات ادلعُب

  :أجو الدولة
لو كان ىذا على ظاىره القتضى ٙبر  تصوير الشجر واجلبال والشمس والقمر، مع أن ذلك ال حيرم 

ويفَبي عليو – سبحانو وتعأب – باالتفاق شلا يدل على أن ادلقصود بذلك من قصد أن يتحدى صنعة اخلالق 
. أنو خيلق مثل خلقو

. 7"إن أشد الناس عذاباً عند اهلل ادلصورون" ٕبديث أاستدلوا أيضاً 
                                                 

 . من سورة سبأ13جزء من اآلية   1
 .3/536تفسّب القرآن العظيم، البن كثّب   2
 .14/272اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب،   3
 . من سورة األنعام90جزء من اآلية   4
 .3873أخرجو البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب ىجرة احلبشة، احلديث رقم   5
 .5954أخرجو البخاري، ُب كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير، احلديث   6
 .5950أخرجو البخاري ُب كتاب اللباس، باب عذاب ادلصورين يوم القيامة، احلديث رقم   7
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  :أجو الدولة
أنو لو محل احلديث على التصوير ادلعتاد لكان ذلك مشكالً على قواعد الشريعة، فإن أشد ما فيو أن 
يكون التصوير معصية كسائر ادلعاصي ليس أعظم من الشرك وقتل النفس والزنا، فكيف يكون ادلصور أشد 

. الناس عذاباً، شلا يتعْب معو محلو على من صنع التماثيل لتعبد من دون اهلل

وأصحابو بالدنانّب الرومية والدراىم الفارسية – صلى اهلل عليو وسلم  – كما استدلوا بتعامل النبي
الدراىم على السكة الفارسية فكان – رضي اهلل عنو – وعليها صور ملوكهم، وقد ضرب عمر بن اخلطاب 

فيها الصور وضرب معاوية الدنانّب وعليها الصور بعد أن زلا عنها الصليب وضرهبا عبد ادللك وعليها صورتو 
   .متقلداً سيفاً 

، وبينما قصر بعض الفقهاء التحر  على تصوير ما عدم جواز صنع الصور في الجملة :القول الثاني
فيو روح سواء كان للصورة ظل أو ٓب يكن وىو مذىب احلنفية والشافعية واحلنابلة، وذىب ادلالكية وبعض 

: السلف وبعض احلنابلة أنو ال حيرم من التصوير إال ما توافرت فيو الشروط اآلتية

أي تكون ٛبثاالً رلسداً، فإن كانت الصورة مسطحة ٓب حيرم – أن تكون صورة اإلنسان شلا لو ظل  .1
 .وأما صنع التماثل فهو حرام. عملها كادلنقوش ُب جدار أو ورق أو قماش بل يكون مكروىاً 

 .أن تكون الصورة كاملة األعضاء فإن نقص منها عضو ال يعيش معو اإلنسان ٓب حيرم كقطع الرأس .2

أن تصنع الصورة شلا يدوم كاحلديد أو النحاس أو احلجارة أو الرخام أو اخلشب أو ضلو ذلك، فإن  .3
 .  صنعها شلا ال يدوم كالثلج ٓب حيرم، ألنو يذوب بعد فَبة، وقيل حيرم ولو صنعها شلا ال يدوم

: أدلة القول الثاني
: استدل القائلون بالقول الثاين باألحاديث اآلتية

من سفر – صلى اهلل عليو وسلم - قدم رسول اهلل : ما روي عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها قالت .1
ىتكو – صلى اهلل عليو وسلم -  ٕب فيو ٛباثيل فلما رآه رسول اهلل 2 ٕب على سهوة1وقد سَبت بقرام

 .3قالت فجعلناه وسادة أو وسادتْب" أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاىون ٖبلق اهلل"وقال 

: أجو الدولة 
بالعذاب الشديد للمصورين الذين يضاىون خلق اهلل يدل – صلى اهلل عليو وسلم - أن إخبار الرسول 

. على ٙبرديو حيث ال عذاب إال على ارتكاب احملرم
                                                 

 .بكسر القاف والراء، سَب رقيق، وقيل سَب فيو رقم ونقوش 1
 .  بكسر السْب وسكون اذلاء، الصفة الٍب تكون بْب البيوت وقيل ىو بيت صغّب من حجر ُب األرض، وقيل الرف2
 .5954أخرجو البخاري، ُب كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير، احلديث رقم  3
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إنا ال ندخل بيتاً فيو : "جربيل فقال– صلى اهلل عليو وسلم - وعد النيب : ما روي سآب عن أبيو قال .2
 .1"صورة وال كلب

 : أجو الدولة
أن ادلالئكة ال يدخلون بيتاً فيو كلب وال صورة – صلى اهلل عليو وسلم – أن سيدنا جربيل أخرب النيب 

. وُب رواية أخرى وال ٛباثيل شلا يدل على حرمة اقتناء ىذه األشياء وصناعتها

مسعت : دخل داراً بادلدينة فرأى أعالىا مصوراً يصور فقال– رضي اهلل عنو – ما روي أن أبا ىريرة  .3
ومن أظلم شلن ذىب خيلق كخلقي فليخلقوا حبة : "يقول–  صلى اهلل عليو وسلم - رسول اهلل 

 .2"وليخلقوا ذرة

 : أجو الدولة
– سبحانو وتعأب – أن من ذىب يرسم أو جيسم كفعل اهلل – صلى اهلل عليو وسلم - خيرب رسول اهلل 

. فهو ظآب وال يوجد من ىو أشد منو ظلماً وىذا يدل على حرمة الفعل

أدن مِب فدنا : إين رجل أصور ىذه الصور فأفتِب فيها فقال: ما روي أن رجالً جاء البن عباس فقال لو .4
صلى - أنبئك ٗبا مسعت من رسول اهلل : أدن مِب فدنا منو حٌب وضع يده على رأسو قال: منو، ٍب قال

ٍب " كل مصور ُب النار جيعل لو بكل صورة صورىا نفساً فيعذبو ُب جهنم: "يقول– اهلل عليو وسلم 
 .3قال إن كنت البد فاعالً فاصنع الشجر وما ال نفس لو

 : أجو الدولة
يشّب احلديث إٔب إن ادلصورين يعذبون ٗبا صوروا يوم القيامة حيث يؤمرون بأن جيعلوا لكل صورة شلا 

صوروه نفساً، وال عذاب إال على اتكاب أمر زلرم ومن ٍب يدل احلديث على ٙبر  التصوير ال سيما تصوير 
. األشخاص وما فيو روح

أال أبعثك على ما بعثِب عليو رسول "قال ٕب علي بن أيب طالب : ما روى عن أيب اذلياج االسدي قال .5
 .4"أال تدع ٛبثاالُ إال طمستو وال قرباً مشرفاً إال سويتو– صلى اهلل عليو وسلم  -اهلل 

                                                 
أخرجو البخاري، ُب كتاب بدأ اخللق، باب إذا قال أحدكم آمْب وادلالئكة آمْب فوافقت إحدامها األخرى غفر لو ما تقدم   1

 .3227من ذنب، احلديث رقم 
 .5953أخرجو البخاري، ُب كتاب اللباس، باب نقض الصور، احلديث رقم   2
، 2225أخرجو البخاري، ُب كتاب البيوع، باب بيع التصاوير الٍب ليس فيها روح وما يكره من ذلك احلديث رقم   3

 .، واللفظ لو2110وأخرجو مسلم، ُب كتاب اللباس والزينة، باب ٙبر  تصوير صورة احليوان، احلديث رقم 
 .969أخرجو مسلم، ُب كتاب اجلنائز، باب األمر بتسوية القرب، احلديث رقم   4
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 : أجو الدولة
أبا اذلياج األسدي، أال يَبك ٛبثاالً إال طمسو وىو أمر بإزالة منكر، – رضي اهلل عنو – يأمر سيدنا علي 

. شلا يشّب إال أن بقاء التماثيل منكر جيب إزالتو ومن ٍب صناعتو منكر أيضاً 

الخالصة في حكم صناعة الصور 
الصور المجسمة كالتما يل : أأو

 اجملسمة كالتماثيل زلرمة عند مجهور العلماء، إال ما كان مصنوعا لعبة للصغار أو َّنوذجاً الصورصناعة 
. للتعليم أو كان شلتهنا أو مقطوعا منو عضو ال يعيش بدونو أو كان شلا ال يبقى كتمثال من الثلج

صناعة الصور المسطحة :  انيا
خالف بْب الفقهاء ُب حكمها حيث ذىب بعض الفقهاء إٔب جواز صناعة الصور ادلسطحة مطلقا مع 
الكراىة لكن إن كان فيما ديتهن فال كراىة بل خالف األؤب وتزول الكراىة إذا قطع من الصورة عضو ال تبقى 

. احلياة بدونو

وذىب فريق آخر إٔب أن صناعة الصور ادلسطحة زلرمة كصناعة التماثيل، واستثُب بعض ىؤالء الفقهاء 
. 1الصور ادلقطوعة وادلمتهنة

تجسيد األنبياء أالصحابة بالنحت  
اعتادت بعض الشعوب وأصحاب الثقافات غّب اإلسالمية على تعظيم عظمائهم وٚبليد ذكراىم 

. ومبادئهم ونشرىا عن طريق صنع ٛباثيل ذلم جملرد التذكّب هبم وٗببادئهم وٚبليد ذكرىم

وىذا السلوك يتناَب بالنسبة للمسلمْب وأحكام دينهم وقد رأينا كيف أن صناعة التماثيل وىي الصور 
اجملسمة زلرمة عند مجهور العلماء ومن ٍب ال جيوز صنع ٛبثال لنيب أو لصحايب مهما حسنت النوايا وصلح 

. القصد، وذلك لألدلة السابق ذكرىا

وفضال عن ذلك عمل ٛبثال لنيب أو لصحايب وسيلة لتعظيم غّب اهلل   سبحانو وتعأب   وقد يؤدي ذلك 
: إٔب عبادة صاحب التمثال من دون اهلل، وقد عبد الناس التماثيل بزعم أهنا تقرهبم إٔب اهلل زلفى، قال تعأب

. 2......"َوالمِذيَن اٚبمَُذوا ِمْن ُدونِِو أَْولَِياَء َما نَ ْعُبُدُىْم ِإالم لِيُ َقرِّربُونَا ِإَٔب اللمِو زُْلَفىٰى "...

َوقَاُلوا اَل َتَذُرنم آذِلََتُكْم َواَل َتَذُرنم َوداا : "وجاء ُب تفسّب القرآن العظيم، البن كثّب ُب تفسّب قول اهلل تعأب
 أهنا أمساء رجال صاحلْب من قوم نوح   عليو السالم   فلما ىلكوا أوحى 3"َواَل ُسَواًعا َواَل يَ ُغوَث َويَ ُعوَق َوَنْسرًا

                                                 
 . وما بعدىا12/92راجع فيما سبق، ادلوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت   1
 . من سورة الزمر3جزء من اآلية   2
 . من سورة نوح23اآلية   3
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الشيطان إٔب قومهم أن انصبوا إٔب رلالسهم الٍب كانوا جيلسون فيها أنصابا ومسوىا بأمسائهم ففعلوا فلم تعبد 
. 1...."حٌب إذا ىلك أولئك ونسخ العلم عبدت

وفضال عن ذلك تعظيم األنبياء   عليهم السالم   والصحابة   رضوان اهلل عليهم   بعمل ٛباثيل ذلم يعرضهم 
لالمتهان وادلهانة من غّب ادلسلمْب ومن ادلوتورين من ادلسلمْب عن طريق إلقاء القاذورات عليهم وىدم التمثال 

. وتكسّبه

. كما أن صناعة التماثيل لألنبياء والصحابة تتناَب مع حقوقهم الٍب سبق ذكرىا

. ومن ٍب أرى أنو ال جيوز ألي سبب كان صنع ٛباثيل من أي مادة كانت ألي نيب أو صحايب

تجسيد األنبياء أالصحابة بالرسم 
٘بيز بعض الثقافات والديانات غّب اإلسالمية تصوير أنبيائهم والصاحلْب منهم صوراً مسطحة سواًء كان 
ذلك بالرسم بالقلم أو الفرجون أو الطبع وضلو ذلك، وقد يتأثر بعض ادلسلمْب شلن خيالطون أصحاب ىذه 

– رضوان اهلل عليهم – أو لبعض الصحابة – عليهم السالم – الثقافات ويعمدون إٔب رسم صور لألنبياء 
. بدعوى ٚبليد ذكراىم والتربك بصورىم واحملافظة على مبادئهم ونشرىا وما إٔب ذلك

عليهم – وإذا كان ىناك بعض الفقهاء يرون جواز التصوير ادلسطح إال أن ىذا ال جييز تصوير أنبياء اهلل 
صلى اهلل عليو وسلم، ذلك أن تصويرىم يؤدي إٔب امتهان – وال أحد من صحابة رسول اهلل – السالم 

شخصياهتم عن طريق ٛبزيق الورق وإلقائو على األرض، وقد يتمكن ادلوتورون من إىانة نيب أو صحايب برسم 
. صورتو من خيالو وإىانة الصورة واالستهزاء هبا

فإذا رأى بعض ادلسلمْب أن ُب ذلك مصلحة لإلسالم وادلسلمْب فإنو سيَبتب عليو مفسدة كبّبة ومن ٍب 
. فإن دفع ادلفاسد مقدم على جلب ادلصاّب

– أو أحد من الصحابة - عليهم السالم - ومن ىنا فإين أرى عدم جواز تصوير أحد من األنبياء 
.      دلا يَبتب على ذلك من ادلفاسد– رضوان اهلل عليهم 

تجسيد األنبياء أالصحابة بتمثيل أدأارىم 
انتشرت ُب العآب اآلن ٘بسيد شخصيات بعض العظماء الذين كان ذلم دور مؤثر ُب اجملتمعات، وقد تأثر 

صلى اهلل عليو - بعض ادلسلمْب هبذا اال٘باه، وذىبوا إٔب زلاولة ٛبثيل أدوار عظماء ادلسلمْب بدءاً برسول اهلل 
ومروراً بصحابتو الكرام، وقد القت ىذه األعمال تشجيعاً ودعاية وٛبجيداً من جهات مشبوىة شلا أثر – وسلم 

– وصحابة رسول اهلل – عليهم السالم – ُب كثّب من ادلسلمْب وقاموا ينادون بتجسيد شخصيات أنبياء اهلل 
                                                 

1  4/454. 



23 

 

وٓب يقنعوا بسرد قصصهم واالعتبار ٗبا فيها من عرب ولكنهم عمدوا إٔب ٛبثيل أدوارىم – رضوان اهلل عليهم 
وساعدت على ذلك بعض الفرق اإلسالمية هبدف ٙبقيق . بتقمص شخصياهتم شلن يعملون بالتمثيل مهنة ذلم

. أغراض خاصة هبم

: عدم جواز ذلك دلا يلي– شخصياً - والذي أراه 

: بالنسبة ألنبياء اهلل عليهم السالم: أأو
من سائر خلقو واصطفاىم، دلا يتمتعون بو من صفات – تعأب – ىؤالء طائفة من البشر اختارىم اهلل 

يعلمها اهلل تعأب واختصهم هبا، وال يوجد ُب البشر من دياثلهم ُب القدر أو القدوة فإذا تقمص أحد ادلمثلْب 
شخصية نيب فال شك أن ُب ذلك مهانة وإىانة ذلذا النيب وتقليالً من شأنو ُب نفوس ادلشاىدين ألننا نزلنا بو 
إٔب درجة ىذا ادلمثل وىو ادلعروف ُب نفوس الناس وما عليو من سلوك قد يكون معيباً فكيف نشبهو هبذا 

النيب، وىذا الفعل يهبط ٗبكانة النيب احلقيقية، فمهما كان ىذا ادلمثل لن يكون على قدر النيب الذي يتقمص 
.   شخصيتو، وإال كان قد أوحي إليو ىو

ومن ىنا فإين أرى عدم جواز ٛبثيل أدوار أحد األنبياء، وعدم االلتفات إٔب حجج الداعْب إٔب ٛبثيل 
. اْب...أدوارىم ودعاويهم الباطلة من نشر مبادئ ىؤالء األنبياء وٚبليد ذكراىم ونشر أفكارىم لدى األجيال

: صلى اهلل عليو أسلم– بالنسبة لصحابة رسول اهلل :  انياً 
صلى - بأهنم أفضل اخللق بعد رسول اهلل – صلى اهلل عليو وسلم - ىؤالء أشخاص حكم رسول اهلل 

وفقاً دلا رأيناه ومن ٍب ال يشاهبهم أحد شلن جاء بعدىم وال يوجد من ىو على قدرىم وُب – اهلل عليو وسلم 
. مكانتهم

ومن ىنا ال جيوز ألحد أن يتقمص شخصية أحد منهم وحياكي ما كان يؤديو ىذا الصحايب، دلا ُب ذلك 
من ظلم بْب ذلذا الصحايب، مهما كانت درجة ادلمثل ُب التقوى والورع فإنو لن يكون مثلو ولن يقَبب من 
مكانتو ومن ٍب فإن ٛبثيل دور الصحايب ينزل ٗبكانة ىذا الصحايب ُب نفوس ادلشاىدين ومهما بلغ ادلمثل ُب 

سبحانو - تقمص شخصية الصحايب فلن يستطيع أن يظهر ما خصهم اهلل بو من التقوى والورع والقرب إليو 
. وتعأب

– صلى اهلل عليو وسلم - وفوق ذلك فإن ٛبثيل دور الصحايب يؤدي إٔب امتهان صحابة رسول اهلل 
. ويذىب ٗبكانتهم ُب نفوس ادلسلمْب حيث يقرنوهنم بادلمثلْب الذين قاموا بتمثيل دور الصحايب

وعدم االلتفات – صلى اهلل عليو وسلم - ومن ىنا فإين أرى عدم جواز ٛبثيل أدوار صحابة رسول اهلل 
وٚبليد – صلى اهلل عليو وسلم - إٔب ما يسوقو ادلفتونون بغّب ادلسلمْب من نشر سّبة صحابة رسول اهلل 
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ذكراىم وعدم نسياهنم وجعلهم قدوة يقتدي هبا شباب العصر وما إٔب ذلك من األفكار الٍب قد تكون 
مصلحة ولكن ٙبقيق ىذه ادلصلحة يؤدي إٔب مفسدة أكرب وىي امتهان الصحابة واالستخفاف هبم وتعريضهم 

.  للنيل منهم وتشويو سّبهتم، وذىاب مكانتهم ُب نفوس ادلسلمْب، ودفع ادلفاسد مقدم على جلب ادلصاّب
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خاتمة بنتائج البحث 
: ثبت من البحث النتائج اآلتية

فضل اهلل األنبياء على سائر البشر واصطفاىم من خلقو ورفع درجاهتم ومنحهم العصمة الٍب ٛبنعهم من  .1
الوقوع ُب احملرمات وادلكروىات وخالف األْؤب، وأوجب ذلم على ادلسلمْب حقوقاً ٓب دينحها ألحد 

 .غّبىم

على غّبىم ورفع درجاهتم، وجعلهم مجيعاً – صلى اهلل عليو وسلم – فضل اهلل صحابة رسول اهلل  .2
 .عدول، ومن ٍب ليس غّبىم مثلهم

 .ال جيوز ٘بسيد األنبياء والصحابة بالنحت وعمل ٛبثال لواحد منهم .3

 .ال جيوز ٘بسيد األنبياء والصحابة بالرسم بأنواعو .4

. ال جيوز ٘بسيد األنبياء والصحابة بتمثل أدوارىم .5
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قائمة بأىم المراجع 
 عبد اهلل النجار، ٕبث مقدم دلؤٛبر رلمع البحوث اإلسالمية . د.اإلجابة عن حكم ٛبثيل أدوار الصحابة، أ

 .م2010- ى  1431الرابع عشر عام 

 تقي الدين الندوي، . د.أوجز ادلسالك إٔب موطأ مالك، تأليف زلمد زكريا الكاندىلوي ادلدين، تعليق أ
م، مركز الشيخ أيب احلسن الندوي للبحوث والدراسات اإلسالمية 2003- ى  1424الطبعة األؤب 

 .باذلند

  بيان ادلختصر، شرح سلتصر ابن احلاجب، تأليف مشس الدين أبو الثناء زلمود بن عبد الرمحن بن أمحد
 .ى ، الطبعة األؤب، طبع دار ادلدين للطباعة والنشر ٔبدة749األصفهاين ادلتوَب 

  ى ، 292التسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي، زلمد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي األندلسي ادلتوَب
 .الناشر دار الفكر (بدون)ادلطبعة 

  تفسّب اجلاللْب، للعالمة جالل الدين زلمد بن أمحد احمللي، وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر
 .السيوطي، طبع ونشر دار مروان ببّبوت

  م 1986- ى  1406تفسّب القرآن العظيم، البن كثّب، إمساعيل بن كثّب القرشي الدمشقي الطبعة األؤب
 .طبع ونشر دار ادلعرفة لبنان

  تفسّب القرآن الكر ، للبيضاوي، ادلسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين عبد اهلل بن عمر بن
 .م، ادلطبعة البهية ادلصرية1925- ى  1344ى ، الطبعة الثانية، 791زلمد الشّبازي البيضاوي ادلتوَب 

  ى  ٙبقيق تقي الدين 256اجلامع الصحيح، لإلمام احلافظ أيب عبد اهلل زلمد بن إمساعيل النجاري ادلتوَب
. م2011- ى  1432الندوي الطبعة األؤب 

  (بدون)ى  ادلطبعة 671اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبد اهلل زلمد بن أمحد األنصاري القرطيب، ادلتوَب 
 .نشر مؤسسة مناىل العرفان ببّبوت

  نشر دار 2009الشفا بتعريف حقوق ادلصطفى، للقاضي عياض بن موسى اليحصيب الطبعة األؤب 
 .الفاروق ٗبصر

  ى  1402الصحاح للجوىري، إمساعيل بن محاد اجلوىري، ٙبقيق أمحد عبد الغفور عطار، الطبعة الثانية
 .م1982- 

  م طبع 1995- ى  1415صحيح مسلم بشرح النووي ٙبقيق عصام الصبابطي وآخرين الطبعة األؤب
 .ونشر دار أيب حيان ٗبصر
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  ى  ٙبقيق وصي اهلل بن زلمد عباس، 241كتاب فضائل الصحابة، لإلمام أمحد بن زلمد بن حنبل ادلتوَب
 .م طبع ونشر مؤسسة الرسالة ببّبوت1983- ى  1403الطبعة األؤب 

 سلتصر سنن أيب داود، للحافظ ادلنذري، ٙبقيق زلمد حامد الفقي طبع ونشر السنة احملمدية ٗبصر. 

  ادلصباح ادلنّب ُب غريب الشرح الكبّب للرافعي، تأليف أمحد بن زلمد بن علي ادلقري الفيومي ادلتوَب
 .م1906- ى  1324ى ، الطبعة الثانية ادلطبعة األمّبية ٗبصر 770

  م طبع 1994- ى  1415ادلعجم الوجيز، جملمع اللغة العربية، طبعة خاصة بوزارة الَببية والتعليم عام
 .اذليئة العامة لشئون ادلطابع األمّبية ٗبصر

  م 2004- ى  1425ادلوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت الطبعة الرابعة
 .الناشر وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت (بدون)ادلطبعة 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 المقدمة

َمُدُع َعَلى احَلْمُد هلِل الَعِليِم احَلِكيِم؛ أَتْ َقَن َما َصَنَع، َوَأْحَكَم َما َشرََع، َوَأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُُثَّ َهَدى، نَْ 
ِتِه، َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اهللُ َوْحَدُع اَل َشرِيَك َلُه؛ اَل ُحْكَم ِِلََحٍد َمَع ُحْكِمِه، َواَل أَْمَر ِهَدايَِتِه، َوَنْشُكرُُع َعَلى رَِعايَ 

، َوَأْشَهُد َأنَّ    (1)َأاَل َلُه اخلَْلُق َواَِلْمُر تَ َباَرَك اهلُل َربُّ الَعاَلِميَ  بَ ْعَد أَْمرِِع، تَ َفرََّد بِاخلَْلِق َفَكاَن َلُه احُلْكُم؛ 
ْرَسِلَي، َوَسيُِّد َوَلِد آَدَم َأْْجَِعَي، َوطَاَعُتُه طَاَعٌة لِلَِّه تَ َعا

ُ
َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد  ََل؛ ُُمَمًَّدا َعْبُدُع َوَرُسولُُه؛ ِإَماُم امل

ينِ ، َصلَّى اهللُ َوَسلََّم َوبَاَرَك َعَلْيِه،َوَعَلى آلِهِ   (2)أَطَاَع اهللَ   ...وبعد ....... ،َوَأْصَحابِِه،َوأَتْ َباِعِه ِإََل يَ ْوِم الدِّ

فإن مقام النبوة عظيم؛فاِلنبياء هم رسل رب العاملي،مصطفي،ومن بي البشر جمتبي؛ فالنبوة اصطفاء 
 :واختيار من اهلل،وليست مكتسبة،كما توهم املعتزلة،ومن وافقهم من املبتدعة،قال تعاَل 

   َه اْصطََفى آَدَم َونُوحًا َوآَل ِإبْ رَاِهيَم َوآَل ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِميَ ِإنَّ الل  (3) ، وقال تعاَل :  َوِإن َُّهْم
ويأيت بعدهم يف املقام،مقام . ، إَل غري ذلك من اِلدلة (4) ِعنَدنَا َلِمَن اْلُمْصَطَفْيَ اِْلَْخَيارِ 

ء،واملواصلون للدعوة،ويفرتقون عن الناس هبذا،وهم محلة الرسالة الصحبة؛فالصحابة هم املبلغون عن اِلنبيا
الذين أقاموا أعمدة اإلسالم،ونشروا منهجه بي اِلنام،قطعوا حبائل الشرك،وأوصلوا الدين إَل أطراف 
املعمورة؛فاتسعت رقعة اإلسالم،وطبقت اِلرض شرائع اإلميان،فهم أدق الناس فهًما،وأغزرهم علًما،وأصدقهم 

ا،وأحسنهم عماًل؛إهنم أصحاب ُممد،صلى اهلل عليه وسلم،كيف ال ؟ وقد تربوا على يد النيب،صلى اهلل إميانً 
عليه وسلم،وهنلوا من ماء معي صاٍف،وشاهدوا التنزيل،وعاصروا املعجزات،و لو استعرضنا النصوص الواردة 

 .  بشأهنم،وفضلهم،وخريهتم،وكالم سلف االمة بشأن عظم مقامهم؛لطال بنا اِلمر

جتسيد اِلنبياء والصحابة يف "  :ب       ولقد وفق اهلل اجملمع الفقهي املبارك على طرح هذا البحث املوسوم
،ولقد أكرمين ريب،جل وعال،بكتابة هذا البحث،والذي حيتوي على مقدمة،ومتهيد،وعدة "اِلعمال الفنية

 :مباحث،وإليك تصور أجزاء البحث

  المقدمة :أوًل. 
 مصطلحات البحث،وفيه أربعة مطالب : التمهيد: ثانًيا: 

                                                 
 .  45:اِلعراف  - 1

 . 08:النساء  - 2

 .  33: آل عمران   - 3

 . 54: ص    - 4
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 لغة واصطالًحا،وفيه مسألتان"التجسيد"تعريف :املطلب اِلول : 
  لغة" التجسيد"تعريف : املسألة اِلوَل. 
  اصطالًحا" التجسيد"تعريف : املسألة الثانية. 
  وفيه مسألتان لغة واصطالًحا، ،"النيب"تعريف : املطلب الثاين: 

  لغة " النيب" تعريف: املسألة اِلوَل. 
  اصطالًحا" النيب"تعريف : املسألة الثانية. 
  لغة واصطالًحا،وفيه مسألتان،"الصحايبِّ "تعريف  :املطلب الثالث : 

  لغة " الصحابة"تعريف : املسألة اِلوَل. 
  اصطالًحا" الصحابة"تعريف : املسألة الثانية. 
  وفيه مسألتانلغة واصطالًحا، تعريف الفن: املطلب الرابع : 

  لغة" الفن"تعريف : املسألة اِلوَل. 
 اصطالًحا"الفن"تعريف : املسألة الثانية. 

  مطالب ،وحكمه،وفيه ثالثة"التمثيل"تعريف :األولالمبحث: 
 وفيه مسألتان لغة واصطالًحا،،"التمثيل"تعريف : املطلب اِلول: 

  تعريف التمثيل لغة : املسألة اِلوَل. 
  ل اصطالًحا تعريف التمثي: املسألة الثانية. 
  حكم التمثيل،وفيه مسألتان: املطلب الثاين: 

  القول بالتحرمي،وأدلة أصحابه: املسألة اِلوَل. 
  أصحابهالقول جبواز التمثيل،وأدلة : املسألة الثانية. 
 املناقشة والرتجيح: املطلب الثالث. 

 حكم جتسيد شخصيات اِلنبياء،عليهم السالم،وفيه مطلبان :الثاني  حثبالم: 
 حكم جتسيد أدوار اِلنبياء،عليهم السالم: ملطلب اِلولا. 
  أدلة حترمي جتسيد اِلنبياء،عليهم السالم: املطلب الثاين. 

 حكم جتسيد شخصيات الصحابة،رضوان اهلل عليهم،وفيه ستة مطالب :  المبحث الثالث: 
 حترمي جتسيد أدوار الصحابة كلهم،وأدلة أصحابه: املطلب اِلول. 
  أدوار من سواهم القول بتحرمي جتسيد أدوار كبار الصحابة،وجواز جتسيد : املطلب الثاين

 :بشروط،وفيه مسألتان
  القائلون بذلك،وأدلتهم : املسألة اِلوَل. 
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 أدوار غري كبار الصحابةم إلجازة جتسيد شروطه: املسألة الثانية. 
 الصحابة كلهم بال استثناء القول جبواز جتسيد شخصيات : الثاملطلب الث. 
 يف حكم متثيل الصحابة،رضوان اهلل عليهم التوقف: املطلب الرابع . 
  عبيدة أبو القول بتحرمي جتسيد أدوار،أمهات املؤمني،واخللفاء الراشدين، :املطلب اخلامس ، 

 . ،وجواز متثيل غريهم ،رضي اهلل عنهم أْجعي والزبري ، وطلحة
  مناقشة اِلقوال،والرتجيح بينها: املطلب السادس. 

 خاتمة البحث : الثًا ث. 
  التوصيات : رابًعا. 
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 التمهيد
 مصطلحات البحث

 : وفيه أربعة مطالب
 المطلب األول

 لغة واصطالًحا" التجسيد"تعريف  

 :وفيه مسألتان 

 :لغًة " التجسيد"تعريف :  المسألة األولى
كل خلٍق ال يأكُل وال اُل ليُقو . اجَلَسُد لإلنسان، وال يقال لغري اإلنسان َجَسٌد من خلق اِلرض: َجَسد  (1)

 (1.)َجَسدٌ  :يشرب من نو املالئكة واجلنِّ مما يَعِقل

َوَقْد يُ َقاُل لِْلَماَلِئَكِة : قال اْبُن ِسيَدعْ . جتسَّم: جَتَسَّد، َكَما تَ ُقوُل ِمَن اجلِْْسمِ : اْلَبَدُن، تَ ُقوُل ِمْنهُ : واجَلَسد (2)
رُعُ   (2.)اَل يْأكل َواَل َيْشَرُب ِمْن َنِْو اْلَماَلِئَكِة َواجلِْنِّ ممَّا يَ ْعِقُل، فَ ُهَو َجَسدٌ  وَُكلُّ َخْلقٍ : َواجلِْنِّ َجَسٌد؛ َغي ْ

جاز (3)
َ
 (3.)َويف َكاَلم اْبن َسي دع َما يَقتِضي َأن  ِإطالَقه على َغري اإِلنسان من قبيل امل

 :اصطالًحا " التجسيد"تعريف : المسألة الثانية
ا شخص ؛وأفعال ُمسوسة،واملشاعر إَل أشياء مادِّيَّة حتويل اِلفكار:  الّتجسيد (1) كمخاطبة الطبيعة كأهن 

 صفات يف نسبة الفنية داللة التجسيد وتتحدد. لكنه أخصواجلسد كاجلسم،(. 4)تسمع وتستجيب
 املسرح يف اجملسدة والرذائل الفضائل، ذاك مثال باحلياة، تتصف ال أشياء إَل جمردة،أو أفكار إَل البشر

 شخص كأهنا الطبيعة خماطبة أيضا ومثاله الوسطى، العصور يف اِلوريب القصص الرمزي يف قي،أواِلخال
 .(5)واِلساطري الشعر، يف يسمع،ويستجيب

 هذا يف -أدخل وهو أفعاله، أو صفاته، أو اإلنسان، مالمح احلسية املعنوية،أو الصور يكسب التجسيدو 
 (.6(()غريع أو اإلنسان، سواد الذي يعين التشخيص من- املعىن

 :يكون فيما يلي "التجسيد"ومن هنا يتبي أن

                                                 
 .مع التنبيه إَل أن اجلن يأكلون: ، قلت 54/ 6: العي  - 1
 128/ 2: لسان العرب  - 2
 544/  4: تاج العروس  - 3
 ٩١٤ :ص  نقديًّا معيارًا الفنية الصورة - 4

 .٢٠١ :ص  واِلدب اللغة يف العربية املصطلحات معجم - 5
 ٩٢٤ :ص نقديًّا، معيارًا الفنية الصورة - 6
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 تقليد للصور واِلحداث،": التمثيل"وأمشل صور التجسيد،ولذا جاء يف تعريفالتمثيل،وهو أعم  (1)
واحلاالت املختارة يف احلياة نفسها،توضع جمسدة على املسرح من قبل مُمَثِِّلَي،وما حييط هبم من 

ْخرِجُ مناظر،ومالبس،وأمور أخرى 
ُ
ف التمثيل بأنه جتسيد؛ومن هنا يتبي يل ،حيث ُعرِّ (1( )ينظمها امل

 .أن احلديث عن التمثيل وحكمه،هو احلديث عن التجسيد وحكمه

يكون  إظهار الرسوم يف الروايات اِلدبية،وإن كانت غري واضحة الداللة على أهنا جتسيد؛ِلن التجسيد (2)
 .لبدن اإلنسان

 المطلب الثاني
 لغًة،واصطالًحا" يالنب"تعريف 

 :وفيه مسألتان 

 :لغةً " النبي"تعريف : المسألة األولى 
وإن ُأِخَذ ِمَن النَّْبوِة والنَّباوِة، َوِهَي : قال. ُهَو َمْن أَنْ َبَأ َعِن اللَِّه، فَ رُتِك ََهزع: النيبُّ : قال ابن منظور  (1)

ُر اْْلَْمزِ ااِلْرتَِفاُع َعِن اَِلرض، َأي ِإنه َأْشَرف َعَلى َسائِِر اخلَ   (.2.)ْلق، فَأصله َغي ْ

ْخِبُ عن اهلل تعاَل، وتَ ْرُك اْلمِز املختاُر، ج: والنَّيبءُ : وجاء يف القاموس احمليط  (2)
ُ
أنِْبياُء نُ َبآُء وأنْ َباٌء : امل

خرَج، : من أرٍض إَل أْرضٍ طََلَع،و  : اْرتَ َفَع،و  عليهم: النُُّبوَءُة،ونَ َبأَ، كمنع،نَ ْبئًا ونُ ُبوءاً : والنَِّبيُؤوَن، واالسمُ 
ال تَ ْنِبْ : " اخلارَج من َمكََّة إَل املدينِة، أنكرع عليه، فقال: يا َنيبَء اهلل، باْلمز، أي: وقوُل اِلعرايبِّ 

 (3.)بغري َهز: ، أي"باْسِْي، فِإمنا أنا َنيبُّ اهلل

وَها .أي ُمْنيبٌ، ومبعىن مفعول؛ أي ُمَنبَّأٌ والنبوة مشتق ة من اإلنباء،والنيب  فعيٌل، وفعيل قد يكون مبعىن فاعل؛ 
 (.4)مبا أنبأع اهلل به[ ُمَنبَّأٌ ]مبا أنبأع اهلل به، والنيب الذي نَ ب أَُع اهلل، وهو [ يُ ْنِبُء]هنا متالزمان؛ فالنيب الذي 

أي أن اهلل أخِبع : وإمنا ْسى النيب نبيًّا؛ِلنه خُمْبَ ٌر ،مشتق من النبأ و هو اخلِب:النيب يف لغة العرب :وخنلص 
وهي ما ارتفع من :النبوة مشتقة من النبوة: و قيل ،أي خيِب عن اهلل تعاَل وحيه وأمرع: وخُمِْبٌ ،و أوحى إليه 

واملناسبة بي لفظ النيب و املعىن ،اِلرض،و تطلق العرب لفظ النيب على علم من أعالم اِلرض اليت يهتدي هبا
فاِلنبياء هم أشرف اخللق و هم اِلعالم اليت ،عظيم يف الدنيا و اآلخرةأن النيب ذو رفعة و قدر : اللغوي 

 .يهتدي هبا الناس فتصلح دنياهم و أخرهم

                                                 
 206:حكم ممارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص  - 1
 1/162: لسان العرب - 2
 1/43القاموس احمليط  - 3
 2/043كتاب النبوات   - 4
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 :اصطالًحا" النبي"تعريف : المسألة الثانية 
ذهب أهل السنة واجلماعة إَل أن النبوة اصطفاء من اهلل،واختيار منه لعبدع من بي سائر الناس،خيتصه 

 .فضله ومنته،وليست جمرد صفة إضافيةبرمحته،ويصطفيه ب

إن  النيب  خيتص  بصفات مي زع اهلل هبا على غريع، وبصفات فض له هبا بعد البعثة مل تكن موجودة فيه : وقالوا
 (.1)من قبل

إزاحة علل ذوي العقول فيما " :وقيل،"سفارة العبد بي اهلل وبي خلقه" :قيل: والنبوة يف االصطالح 
سفارة بي اهلل وبي ذوي ": وْجع بعض احملققي بينهما فقال. "من مصاحل املعاش واملعادتقصر عنه عقوْلم 

وهذا حد كامل جامع بي املبدأ يف املقصود بالنبوة  ".إلزاحة عللهم فيما حيتاجون من مصاحل الدارين ؛اِللباب
 (.2)وهي إزاحة عللهم ،وبي منتهاها -وهي اخلصوصية -

بينا الصالة والسالم،بشر كالبشر؛لكن اهلل اختصهم دون سائر البشر خباصية واِلنبياء،عليهم وعلى ن
فريدة،وهي تلقي الوحي من اهلل،عز وجل،فهم الواسطة بي احلق واخللق،والنبوة هي الصلة بي اخلالق وبي 

لقها،عز املخلوقي،وهي الوسيلة الوحيدة اليت عرفت البشرية من خالْلا حقائق عامل الغيب،وواجبها جتاع خا
وجل،ومن خالْلا عرف بنو اإلنسان منهج النجاة والفوز،والسعادة يف الدنيا واآلخرة،وبالنبوة قامت حجة اهلل 

 .(3)على العباد،وانقطعت أعذارهم

 المطلب الثالث
 لغة واصطالًحا" الصحابي"عريف 

 :وفيه مسألتان 

 :لغًة " الصحابي"تعريف :  المسألة األولى
 (.4)الشَّْيَء َجَعَلُه َلُه َصاِحًبا( َأْصَحَبهُ )َو . َوِهَي يف اِْلَْصِل َمْصَدرٌ ( اِْلَْصَحابُ )َفْتِح َوالصََّحابَُة بِالْ  (1)

 (.5)صحب أى دعاع إَل الصحبة والزمه ، وكل شئ الزم شيئاً فقد استصحبه : ويقال (2)

َْجُْع اَِلْصَحاب َأَصاِحيُب وأَمَّا الصُّْحَبُة و . اَِلْصَحاُب، َوُهَو يف اَِلْصِل َمْصدٌر وَْجْعٌ : والصََّحابَُة بالَفْتح (3)
 (.6. )َصِحَب َيْصَحب ُصْحَبةً : والصَّْحُب فاْْسَاِن للَجْمع ، والصُّْحَبُة َمْصَدُر قَ ْوِلكَ 

                                                 

 1/38كتاب النبوات   - 1
 . 1/16: فيض القدير شرح اجلامع الصفري  - 2
 6: ثبوت النبوات عقاًل ونقاًل واملعجزات والكرامات، ص - 3
 143/ 1: ص ح بخمتار الصحاح ، باب  - 4
 414/ 1: لسان العرب - 5
 3/104: تاج العروس - 6
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 :اصطالًحا " الصحابي"تعريف : المسألة الثانية 
 : ،ومنها"الصحايب"هناك عدة تعريفات ملعىن 

صلى اله عليه وسلم،ولو ساعة ،ومل يشرتط طول املصاحبة قال بعض كل من رأى النيب،":  الصحايب" (1)
َمْن َصِحَب النَّيبَّ،َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه : ومن هؤالء اإلمام َعلي  بن اْلَمِدييِنِّ،رمحه اهلل،قال  -أهل العلم 

،وهو رأي اإلمام (1)َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم،َوَسلََّم،أَْو َرآُع َوَلْو َساَعًة ِمْن نَ َهاٍر فَ ُهَو ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِّ،
َوَمْن َصِحَب النَّيبَّ،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، أَْو َرآُع ِمَن : البخاري،رمحه اهلل،أوردع يف صحيحه،حيث قال 

ْسِلِمَي، فَ ُهَو ِمْن َأْصَحابِهِ 
ُ
 (.2)«امل

من لقي : الصحايب : ) -رمحه اهلل  -فظ ابن حجر وأمشل ما قيل يف تعريف الصحايب،ما أودع احلا (2)
 . وسلم،مؤمًنا به ومات علي اإلسالم النيب،صلي اهلل عليه

قصرت، ومن روي عنه أو مل  فيدخل فيمن لقيه من طالت جمالسته له أو: )ُث قال موضًحا التعريف،وشارًحا 
يرع لعارض كالعمي، وخيرج بقيد اإلميان من  ومن مل يرو، ومن غزا معه أو مل يغز، ومن رآع رؤية ولو مل جيالسه،

 .؛فهذا القول أمشل ما قيل يف تعريف الصحايب ( 3) مل جيتمع به مرة أخري  لقيه كافًرا ولو أسلم بعد ذلك إذا

 المطلب الرابع
 لغًة واصطالًحا" الفن"تعريف 

 : وفيه مسألتان
 :لغةً " الفن"تعريف : المسألة األولى 
: رعينا فنوَن الن بات، وَأَصبنا فُ ُنوَن اِلموال، ويقال: الضُُّروُب، يُقال: احلال، والُفنونُ : الَفنُّ : قال اخلليل 

والر جل يُ َفنُِّن الكالَم، . أشياء خمتلفة، مثل، ُضروب الرِّياح، وُضروب السَّيل، وضروب الط بخ، ونوها: اِلفاني
 (.4.)َيْشَتقُّ يف َفنٍّ بْعَد َفنٍّ : أي

الضَّْرُب ِمَن الشَّْيِء،والرجُل : والَفنُّ . َواِحُد الُفُنون، َوِهَي اِلَنواع، والَفنُّ احلالُ : الَفنُّ :  قال ابن منظور
ُجُل يْأيت بِاْلَعَجاِئِب، وامرأَة ِمَفنَّةوافْ ََتَّ الرَّ : َوَرُجٌل ِمَفن  . يُ َفنُِّن اْلَكاَلَم َأي َيْشَتقُّ يف َفنٍّ بَ ْعَد فنٍّ، والت ََّفنُُّن ِفْعلك

 (.6.)َأسالِيُبه وطُرقُه: وأَفاِنُي الَكالمِ (. 5.)يف َحِديِثِه َويف ُخْطبته ِإذا َجاَء باِلَفاني
                                                 

 4/ 4: فتح الباري - 1
 4/2: صحيح البخاري ، باب فضائل أصحاب النيب،صلى اهلل عليه وسلم  - 2
 16/ 1: اإلصابة يف متييز الصحابة  - 3
 341/ 0: العي  - 4
 324/ 13: لسان العرب - 5
 428/ 34: تاج العروس - 6
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 :اصطالًحا" الفن " تعريف : المسألة الثانية 
للداللة على كل عمل إنساين يتطلب إجنازع مهارة خاصة ،و يقتضي حذقًا معيًنا ؛ " الفن"صرفت كلمة 

لفن من جهة اللغة هبذا املعىن ،ويف التعبري االصطالحي العلمي املشهور ، هو إطالق كلمة لالرتباط كلمة ا
الشعر واملوسيقى والتصوير : الفن على الفنون التعبريية واستئسارها هبا دون سواها على االطالق،مثل فنون 

 (.1)والرقص 

وسيطة؛كي يعِب الفنان بواسطتها التعبري الذي يتخذ مادة : " وتعريف الفن االصطالحي الشائع هو    
 (.2)عن انفعاالته اجلمالية؛سواء ملا ُيشاهدع يف الطبيعة أو يراع يف اخليال بعي الفكر؛كي ينقله لآلخرين 

فإذا توصل الفنان إَل غايته اجلمالية مبادة اللغة كان شعرًا،ومىت اختذ اِلنغام مادة كان موسيقى،أو ْجع 
إَل التعبري اجلمايل مبادة اخلطوط واِللوان كان رْسًا ،وإذا كانت احلركات بينهما كان غناء،وحي يسعى 

 (.3)اإليقاعية هي مادة التعبري كان الفن رقًصا،أو كانت حركات ُماكاة وتقليد كان الفن متثياًل 

 

                                                 
 31:م ممارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص حك - 1
 .154،156: اِلصول اجلمالية ص - 2
  38:  حكم ممارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص - 3
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 المبحث األول
 وحكمه،التمثيلتعريف 

 :وفيه ثالثة مطالب
م الصالة والسالم،والصحابة الكرام،رضوان اهلل عليهم،فالبد قبل أن نتطرق إَل حكم متثيل اِلنبياء،عليه 

 : ما سنتناوله من خالل هذا املطلب أن نعرف حكم التمثيل أصاًل،وهذا
 المطلب األول

 " التمثيل"تعريف 
 :وفيه مسألتان

 :لغة " التمثيل"تعريف : المسألة األولى
ُم َأْصٌل َصِحيحٌ (: َمَثلَ ) (1) َوَهَذا ِمْثُل َهَذا، َأْي َنِظريُُع، . يَُدلُّ َعَلى ُمَناَظرَِة الشَّْيِء لِلشَّْيءِ  اْلِميُم َوالثَّاُء َوالالَّ

َا قَاُلوا َمِثيٌل َكَشِبيٍه . َواْلِمْثُل َواْلِمثَاُل يف َمْعىًن َواِحدٍ   (.1)َوُرمبَّ
 .  َمَثُل اجْلَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمت َُّقونَ  : ِئلٍ َوقَ ْولُُه َعزَّ ِمْن قَا: قَاَل اْبُن ِسيَدعْ .وَمَثُل الشَّْيِء أَيضاً ِصَفُتهُ  (2)

َها، َوقَاَل أَبو ِإسحق: قَاَل اللَّْيثُ  ، قَالَ : َمثَ ُلها ُهَو اخْلَبَ ُر َعن ْ َِلن : َمْعَناُع ِصفة اجْلَنَِّة، َوَردَّ َذِلَك أَبو َعِليٍّ
ُر َمْعُروٌف يف َكاَلِم اْلَعَرِب،  َثَل الصَِّفُة َغي ْ

َ
 (.2)ِإمنا َمْعَناُع التَّْمِثيلامل

يف معناها املتداول يف عامل املسرح،والسينما،والتلفزيون مل ترد هبذا " التمثيل"ومن خالل هذا البيان فكلمة 
االصطالح يف معاجم اللغة،إمنا أجري استعماْلا يف املعىن اجلديد عن طريق التجاوز،وختطي املعىن اللغوي 

 (.3)تصوير املشهد ليحاكي ومياثل احلقيقة املمثلة: االصطالحي؛ِلن التمثيل اِلصيل إَل املعىن اجلديد 

 :تعريف التمثيل اصطالًحا : المسألة الثانية 
 :هناك عدة تعريفات للتمثيل،منها

تقليد للصور واِلحداث،واحلاالت املختارة يف احلياة نفسها،توضع جمسدة على املسرح من : )التمثيل هو (1)
ْخرِجُ قبل مُمَثِِّلَي،و 

ُ
 (4( )ما حييط هبم من مناظر،ومالبس،وأمور أخرى ينظمها امل

 (.5)متثيل طائفة من الناس حلادث متحقق،أو متخيل،ال خيرج عن حدود احلقيقة واإلمكان:) التمثيل  (2)
 (.6)أقوال وأفعال مصطنعة،تصدر من أشخاص بقصد التأثري: التمثيل  (3)

                                                 
 4/246: معجم مقاييس اللغة : انظر - 1
 38/301: ، وتاج العروس 11/612:لسان العرب : انظر  - 2
 42:أحكام فن التمثيل يف الفقه اإلسالمي ص  - 3
 206:حكم ممارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص  - 4
 : .206يف أصول اِلدب،نقاًل عن املصدر السابق ص   - 5
 11،12: حكم التمثيل يف الدعوة إَل اهلل ص - 6
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،أو ُمت: التمثيل (5) خيٌَّل،حاضر أو ماٍض،يُقصد منه التأثري يف املشاهدين،مع تقليد وُماكاة حلدٍث واقعيٍّ
 (.1)عدم ظهور املقصود بشكل مباشر،يقوم به شخص واحد أو جمموعة من اِلشخاص

واملالحظ على هذع التعاريف شدة التقارب،رغم اختالف عباراهتا،فهي تنصب على أن التمثيل نقل 
 .الذهن؛بقصد التأثري يف املشاهد أو تسليته ُماٍك،أو مشابه حلادثة وقعت بالفعل،أو متخيلة من

 المطلب الثاني
 حكم التمثيل 

يعتِب التمثيل من النوازل اليت جدت يف هذا العصر،وأصبحت ظاهرة من ظواهر هذا العصر؛حيث يُعرض 
أفالم،ومسلسالت، : يف اليوم الواحد مئات اِلعمال الفنية يف القنوات العربية؛إن مل تكن آالف ما بي

 .حيات،ومتثيليات ومشاهد،وغريهاومسر 

وقد اختلف علماء العصر يف حكم التمثيل فهناك من حرمه مطلًقا،وهناك من أباحه بقيود،وهناك من 
أجاز بعض صورع،وليس هذا جمال البحث وهو التطرق إَل حكمه بشكل مفصل،إمنا نتطرق إَل احلكم 

 .بحث البحث فيخرجنا عن أصل املسألة اجململ،مع بعض اِلدلة ُث الرتجيح؛حىت ال يستغرق هذا امل

 :اختلف علماء العصر يف حكم التمثيل جمماًل،وإن اتفقوا على:وكما قلت
 .حترمي متثيل الذات اإلْلية،وذوات اِلنبياء،عليهم السالم (1)
 (.2.)حترمي كل عمل فين خيالف الشريعة،أو يدعو إَل احملرمات وهذع بال نزاع (2)
 .،أو كاشفة لغري وجهها ويديهامتِبجة بزينة وهي ةاملرأ أن متثلاتفقوا على حترمي  (3)

املرأة بغري تِبج و ال  كأن مُتثل-اتفق العلماء على حترميه - مٍ رَّ واختلفوا يف التمثيل الذي ال يشتمل على ُمَُ 
 : والذي سأخلصه يف مسألتيزينة؛إَل أقوال عدة فيها تفصيل،لكن كما ذكرت يهمنا معرفة الرأي اجململ،

 : ،وأدلة أصحابهالتمثيل تحريم:  ألولىالمسألة ا
عبد العزيز بن باز،واِللباين،وبكر عبد اهلل أبو : وبه قالت ْجاعة من أهل العلم،من أبرزهم اِلئمة

زيد،ومحود التوجيري،وعبد اهلل الدويش،ومقبل الوادعي،وعبد اهلل بن قعود،وعبد الرزاق عفيفي،ومحاد اِلنصاري 
 (.3)فوزان حفظه اهلل،وعدد كبري من علماء العصر  رمحهم اهلل واإلمام صاحل بن

                                                 

 46: أحكام فن التمثيل يف الفقه اإلسالمي ص - 1
 134: ، ص "سالميةحكم ممارسة الفن يف الشريعة اإل"، و241: ص" أحكام فن التمثيل:"انظر  - 2
حكم ممارسة "، و 53: ، ص"التمثيل حقيقته،تارخيه،حكمه" ،و25: ايقاف النبيل على حكم التمثيل ص: " انظر  - 3

: ،ص"زجر السفهاء عن إباحة متثيل الصحابة واِلنبياء"،و143: ، ص"أحكام فن التمثيل"، و243: ، ص"الفن
 .رمي نقول ِلقوال احمل -يف غالبه -، بل والكتاب  136
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 :وقد اعتمد أصحاب هذا القول على عدة أدلة

 : الدليل األول 
إن اإلسالم هنى عن الغيبة،والتمثيل إن كان ملعروفي فالبد أن عندهم حسنات وسيئات،وعندهم مزايا 

وإيراد املساوئ ال يشك مسلم أنه من وعيوب،واحلاكي ِلحواْلم،واملمثل ِلدوارهم البد أن يورد هذع وتلك،
، ِعْنَد َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ  ، أَْو َرُجاًل  َذَهْبُت َأْحِكي اْمَرأَةً :  ، قَاَلتْ  َعْن َعاِئَشةَ  ، ،والغيبة ُمرمة باب الغيبة
، َوَأنَّ يل َكَذا وََكَذا أَْعَظَم  ِحبُّ َأينِّ َحَكْيُت َأَحًداَما أُ : "  وُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ     ، فَ َقاَل َرسُ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ذكرك اإلنسان مبا يكرع،سواء ذكرته بلفظك أو يف كتابك،أو رمزت،أو : الغيبة :"قال اإلمام النووي( 1")َذِلَك 
ومن  .فهو غيبة ُمرمة..كل ما أفهمت به غريك نقصان مسلم:  أشرت إليه بعينك،أو يدك،أو رأسك،وضابطه

ذلك احملاكاة،بأن متشي ُمتعارًجا،أو مطأطًئا،أو على غري ذلك من اْليئات ُمريًدا حكاية هيئة من تنتقصه 
 (.2)بذلك،فكل ذلك حرام بال خالف

،مبغضة يف اإلسالم،واحملاكاة فيها إيذاء يف (التمثيل)،(احملاكاة)فظهر أن : "،رمحه اهلل قال بكر أبو زيد
اع تنفر من مشاهدة من حُياكيها حىت يف مواطن احملمدة،وكم يف هذا العصر من ْجيع اِلحوال،إذ أن الطب

هضم وإيذاء،وإن عشاق اللهو من العظماء واملرتفي ال ميكن التجاسر مبحاكاهتم على مأل من الناس،ولو يف 
ر حلفظ مواطن الشجاعة والكرم،فكيف هتدم حرمات قوم مضوا،وبقي علينا واجب النصرة ْلم باإلسالم،فلننتص

،فكيف إذا كان فيه (3")وكل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه" حرمتهم،واِلبقاء على كرامتهم 
أو أن : مواقف من اإليذاء،والسخرية،واالغتياب،والكذب عليه بقوٍل،وما قال،وفعٍل،وما فعل ؟ وقال أيًضا

 (.4")هي عنها بإطالقحقيقة بتمثيل معي، فهذا ُماكاة، واحملاكاة من( التمثيل)يكون 

 : الدليل الثاني 
إن التمثيل مبين على كذب،والكذب ُمرم يف ْجيع اِلديان السماوية ، والكذب ال خيرجه عن كونه كذب 
ُهَما،  معرفة املكذوب عليه أن القائل يكذب؛فهو ال يغري من احلكم شيًئا،فَ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اللَُّه َعن ْ

أَْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا،أَْو َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْن أَْربَ َعٍة َكاَنْت ِفيِه : " لنَّيبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعِن ا
 (.5")َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجرَ  ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف، َوِإَذا َعاَهدَ : َخْصَلٌة ِمَن الن َِّفاِق َحىتَّ َيَدَعَها

                                                 
إسنادع صحيح على شرط مسلم،وانظر املوسوعة : ، وقال عنه شعيب ( 25465) رواع اإلمام أمحد يف مسندع برقم  - 1

 51/533:احلديثية 
 454: اِلذكار من كالم سيد اِلبرار صلى اهلل عليه وسلم، ص - 2
 (.2465)رواع مسلم يف صحيحه برقم  - 3
 .وما بعدها  32: حكم التمثيل، ص - 4
 (186)  برقم " بيان خصال املنافق " ، ومسلم يف باب ( 2544)، برقم "إذا خاصم فجر"رواع البخاري يف باب  - 5
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أن يكون أسطورة متخيلة، فهذا كذب، والنفوس واجب ترويضها على ( التمثيل)ال خيلو :"قال أبو زيد
 (.1)الصدق، ومنابذة الكذب،واِلساطري املختلقة املكذوبة، تشرب النفوس الكذب، وعدم التحرز منه

ه اهلل،ُسئل عن الرجل حُيدِّث بي الناس كحكايات كلها  ويف جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،رمح
ُث بَِأَحاِديَث ُمْفتَ َعَلٍة لُِيْضِحَك النَّاَس َأْو لَِغَرِض آَخرَ :" كذب،فقال فَِإنَُّه َعاٍص لِلَِّه َوَرُسولِِه َوَقْد : أَمَّا اْلُمَتَحدِّ
ِع َعْن ااِ َرَوى بَ ْهُز  ُث فَ َيْكِذُب }: لنَّيبِّ،َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم،قَالَ ْبُن َحِكيٍم َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ إنَّ الَِّذي حُيَدِّ

إنَّ اْلَكِذَب اَل َيْصُلُح يف َجدٍّ َواَل َهْزٍل َواَل : َوَقْد قَاَل اْبُن َمْسُعودٍ { (2)َوْيٌل َلُه َوْيٌل َلُه ُُثَّ َوْيٌل َلهُ : لُِيْضِحَك اْلَقْومَ 
ينِ (. 3)ْم َصِبيَُّه َشْيًئا ُُثَّ اَل يُ ْنِجزُعُ يَِعُد َأَحدُكُ  فَ ُهَو : َوأَمَّا إْن َكاَن يف َذِلَك َما ِفيِه ُعْدَواٌن َعَلى ُمْسِلٍم َوَضَرٌر يف الدِّ

والتمثيل ال (. 4)ْرَدُعُه َعْن َذِلكَ َوِبُكلِّ َحاٍل فَ َفاِعُل َذِلَك ُمْسَتِحق  لِْلُعُقوبَِة الشَّْرِعيَِّة الَّيِت ت َ . َأَشدُّ حَتْرميًا ِمْن َذِلكَ 
 (.5)وكله اختالق.. كحال،يف الفعال، واِلقوال، بل كم من ميي غموس، وزواج، وطالق( الكذب)ينفك عن 

 .التمثيل ليس بكذب : وإين ِلعجب من القائل 

 : الدليل الثالث 
؛ أن خمالفة الكفار يف تقاليدهم إن التمثيل يف أصله شعرية من شعائر الوثنية،ومن أفعال الكنيسة،ومعلوم

ففي عباداهتم وشعائرهم من باب أوَل،وحترمي التشبه استفاضت فيه اِلدلة ومن أشهر اِلدلة مطلب شرعي؛
هذا : ابن تيمية،رمحه اهلل، ،شيخ اإلسالمقال  (6")من تشبه بقوم فهو منهم : " صلى اهلل عليه وسلم ،قوله

: لتشبه هبم،وإن كان ظاهرع يقتضي كفر امل ُتشبه هبم ،كما يف قوله تعاَلاحلديث يف أقل أحواله يقتضي حترمي ا
  ُْهم ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ ال يشرع يف اإلسالم متثيليات ِلسباب  :" قال الشيخ اِللباين،رمحه اهلل.  (7)َوَمْن يَ تَ َوْلَّ

ذلك ِلنَّ الكفار يشعرون ؛تليق باملسلميوال ،نَّ هذع طريقة الكفَّار ، وطريقة الكفار تليق هبمإ :كثرية منها
من  -واحلمد هلل  -بأهنم كحاجة إَل حوافز ودوافع تدفعهم إَل اخلري ال جيدون عندهم شريعة فيها ما عندنا 

 -فضاًل عن سورة  -آية واحدة ؟ ما تركت شيئًا يقربكم إَل اهلل ؟ : اخلري كما ْسعتم آنفًا قوله عليه السالم 
فاملسلمون ليسوا كحاجة إَل مثل .ت عديدة وكثرية جداً، إذا عممت على املسلمي وفسرت ْلمتغين عن متثيليا

قَاتُِلوْا الَِّذيَن اَل  : ال سيَّما وقد نبعت من بالد الكفر الذين قال اهلل عزَّ وجل يف حقهم،هذع الوسائل احلديثة
ُموَن َما َحرََّم الل ُه َوَرُسولُُه َواَل يَِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب يُ ْؤِمُنوَن بِالل ِه َواَل بِاْليَ ْوِم اآلِخِر َواَل حُيَرِّ 

                                                 
 32: التمثيل حقيقته،تارخيه،حكمه، ص - 1
 .،وحسنه اِللباين يف صحيح سنن أيب داود(5448)رواع أبو داود يف سننه برقم - 2
  5/316: الدر املنثور يف التفسري  - 3
 32/246: جمموع الفتاوى - 4
 34: التمثيل ، حقيقته،تارخيه،حكمه،  ص  - 5
 .حسن صحيح : ،وقال اِللباين (5831)رواع أبو داود يف سننه برق  - 6
 .251/ 1: اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم؛  41: املائدة - 7
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، فأمة ال حترم وال حتلل كيف نأخذ عنها مناهجها وثقافتها (1 )َحىتَّ يُ ْعطُوْا اجلِْْزيََة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 
 ( 2)؟"وطرقها ُث نأيت ونطبقها على أنفسنا

 : الدليل الرابع
على  كالسب،واللعن،واحللف،وادعاء أنه ُيصلي أثناء التمثيل،وحَتَسُُّبهُ : اشتمال التمثيل على ُمرمات 

 ! دعاء،أم استهتار،أم دعاء يف تباب؟: التحسب أهذا خصمه يف التمثيل،فما أدري،

 :انتحال شخصيات الكفرة : الدليل الخامس 
بل وقد يصاحبه سب للدين،وُماكاة ِلقوال الكفرة، بل واِلشد : " اهلل، قال العالمة بكر أبو زيد،رمحه

حينما يتقمص شخصية الكافر،ويدعي أنه نصراين،وهذا بارز يف املسلسالت اليت تسمى دينية،وهي أبعد ما 
ل ميث -زعموا  -تكون عن الدين ، وقد ثبت باملشاهدة يف معقل من معاقل العلم الشرعي، قيام متثيلية دينية 

وهكذا كما هو معلوم ... لبيان فضل التوحيد ... فيها مسلم دور مشرك باهلل، فيسجد لشجرة من دون اهلل 
وإن نشر .  فنعوذ باهلل من احلور بعد الكور، ومن العماية بعد اْلداية، ومن الضاللة بعد الرشد.ومشاهد

قفها على منهاج النبوة، وهذا منابذ ْلا، الفضائل، وإظهار عظمة اإلسالم، تلتقي فيها الوسائل مع الغايات، بو 
 (.3)أجنيب عنها

العظيم باسم التمثيل ؟ وال كيف استدرجهم الشيطان،وأوقعهم يف هذا املنكر   -محانا اهلل وإياك  -فانظر 
 !ال قوة إال باهلل حول و 

 :سادسالدليل ال
بأبشع اِللفاظ،وأقبح فريميه ر،غيبة،واستهتار خبلق اهلل،واستهانة ممثل مبمثل آخ: ال خيلو التمثيل من 

وادعاء املرض،وادعاء املوت،وأما اختالط الرجال بالنساء فحدث و ال والزوجة،وفيه ادعاء الولد،،العبارات
 .حرج،إَل غري ذلك من املنكرات 

 : سابعالدليل ال
ومل (. 4)لناس ومعلوم أنه ال ميارسه إال سفلة ا. ومن خوارم املروءة ،وإضاعة وقت،وعبث،ن التمثيل ْلوإ  

 .يُعرف بأن الفضالء،والنبالء يقومون بالتمثيل 

                                                 
 . 24: التوبة   - 1
 138،  124: زجر السفهاء،ص  - 2
 38ص : حقيقته،تارخيه : ثيل التم - 3
: ،ص"حكم ممارسة الفن"،و 13:، ص "التمثيل حقيقته،تارخيه،حكمه"، و 61 -24: ص" إيقاف النبيل: "انظر  - 4

  164 - 143: ، ص"أحكام فن التمثيل"، و 335 - 316
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   : الدليل الثامن
وإن السؤال لريد : "إن من يؤدون أدوار املمثلي ال يقبلون أن مُيثل عظماؤهم،قال العالمة بكر أبو زيد

ضى أن مُيَثََّل يف ،هل ير (يعين احملاكاة ) على من يعتين هبا،وعلى من يستخرجها،ويتلذذ بتمثيل غريع معيًنا 
أو يف أي دور من أدوار  ، يئةمشاهداته وهو يتحدث مع زوجته،أو قائم يف صالته،أو يف حال تلبسه خبط

واهلل : ما غلبين إال خمنث،قلت له: ) للشايشيت ، ذكر عن الشاعر دعبل اخلزاعي قوله ( الديارات)ويف  ؟حياته
فانظر كيف كان وسيلة للنكاية والسخرية ،(اخليالواهلل لئن هجوتين ِلخرجن أمك يف : ِلهجونك،قال

توصل إَل أي مقصد ( مفاتيح سوء ) فهو باجلملة حيوي جمموعة شفي من أي شخص يراد االنتقام منه؛والت
 .يُراد منها 

وإسقاط ! وكم فيه من جرأة على حرمتهم ؟! فيا اهلل كم يف هذا من وثبات على حرمات أناس مضوا ؟
 (1)واهلل املستعان ! انتها ؟ْلا ، وتوهي من مك

وإنك لتعجب،كيف أصبح ما يف املاضي عيب وعار،أصبح يف هذا الزمان وسيلة دعوية وتربوية،وصدق 
 [.56احلج ( ]فَِإن ََّها اَل تَ ْعَمى اِْلَْبَصاُر َوَلِكن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب الَّيِت يف الصُُّدورِ :) احلق إذ يقول سبحانه 

 : ،وأدلة أصحابهالتمثيل ول بجوازالق:  المسألة الثانية
وهناك رأي آخر أجاز فيه بعض العلماء التمثيل؛وإن كان لبعضهم شروط صارمة إلجازته،ولكن يؤخذ 

 (.2)ُممد رشيد رضا، وعبد اهلل بن جِبين وابن عثيمي،رمحهم اهلل : اِلمر جمماًل،ومنهم املشايخ 

 :ضوابط إجازة التمثيل عند هؤلء العلماء 
أنبه إَل أمر هام،وهو أهنم أجازوع بشروط قد يصعب  -رمحهم اهلل-أبدأ بذكر أدلة اجمليزين قبل أن

عدم وجود العنصر النسائي،واملشاهد احملرمة،واِلغاين املنكرة وقد أجازوع كوسيلة : حتقيقها؛فاشرتط أغلبهم
ت،ورخص بعضهم يف دعوية ال تنطبق كحال من اِلحوال على ما تبثه وسائل اإلعالم من أفالم ومسلسال

ذكرت هذا لئال يظن أحد أن القول باإلجازة . وهم قلة  ،من غري زينة،ويديها،املوسيقى وكشف املرأة وجهها
 .يسري على ْجيع اِلفالم واملسلسالت،واملسرحيات،واملشاهد املنتشرة يف القنوات،وأجهزة التلفاز

 :وقد استدل اجمليزون بعدة أدلة 

 .وال دليل على التحرمي ،صل يف اِلشياء احلل واإلباحةالِباءة اِلصلية؛ِلن اِل (1)

                                                 
 34 -32حقيقته،تارخيه،حكمه ، ص : التمثيل  - 1
": أحكام فن التمثيل"أ و  04 -44": حكم التمثيل يف الدعوة إَل اهلل"، و  243": حكم ممارسة الفن : "انظر  - 2
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فَ َتَمثََّل َْلَا َبَشراً  : كما يف سورة مرمي ،  ر      ، كانوا يتمثلون يف صور البش عليهم السالم، إن املالئكة (2)
 .  (1) َسِوي اً 

علمه أن أخاع ما وقع من يوسف،عليه السالم،حينما وضع السقاية يف رحل أخيه،فهذع متثيلية فعليه مع  (3)
ِإْذ مَتِْشي أُْخُتَك فَ تَ ُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى َمن  مل يسرق، وما وقع من أخت موسى،عليه السالم، 

َناَك ِمَن اْلَغمِّ  ي ْ نُ َها َواَل حَتَْزَن َوقَ تَ ْلَت نَ ْفسًا فَ َنجَّ ُتونًا فَ َلِبْثَت َوفَ تَ نَّاَك ف ُ َيْكُفُلُه فَ َرَجْعَناَك ِإََل أُمَِّك َكْي تَ َقرَّ َعي ْ
حيث مثلوا لفرعون أن أم موسى مرضعة،وهي  ، (2)ِسِنَي يف أَْهِل َمْدَيَن ُُثَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر يَا ُموَسى

 .يف احلقيقة أمه 

َعَلْيِه  ما وقع من صحايب وزوجته،فَ َعْن َأيب ُهَريْ رََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َأنَّ َرُجاًل أََتى النَّيبَّ،َصلَّى اهللُ  (5)
اُء، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َوَسلََّم،فَ بَ َعَث ِإََل ِنَسائِِه فَ ُقْلنَ 

َ
َمْن َيُضمُّ َأْو »: َما َمَعَنا ِإالَّ امل

َأْكرِِمي َضْيَف َرُسوِل : الَ أَنَا، فَاْنطََلَق ِبِه ِإََل اْمرَأَتِِه، فَ قَ : ، فَ َقاَل َرُجٌل ِمَن اِلَْنَصارِ « ُيِضيُف َهَذا
َياين، فَ َقالَ : اللَِّه،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَلتْ  َهيِِّئي َطَعاَمِك، َوَأْصِبِحي : َما ِعْنَدنَا ِإالَّ ُقوُت ِصب ْ

َياَنِك ِإَذا أَرَاُدوا َعَشاًء، فَ َهيََّأْت َطَعاَمَها، َوَأْصَبحَ  َيانَ َها، ُُثَّ ِسرَاَجِك، َونَ وِِّمي ِصب ْ ْت ِسرَاَجَها، َونَ وََّمْت ِصب ْ
َلمَّا َأْصَبَح َغَدا ِإََل قَاَمْت َكأَن ََّها ُتْصِلُح ِسرَاَجَها َفَأْطَفأَْتُه، َفَجَعاَل يُرِيَانِِه أَن َُّهَما يَْأُكاَلِن، فَ َباتَا طَاِويَ ْيِ، ف َ 

َلَة، أَْو َعِجبَ »: َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقالَ  :  فَأَنْ َزَل اللَّهُ «  ، ِمْن فَ َعاِلُكَما َضِحَك اللَُّه اللَّي ْ
  َْفِلُحون

ُ
 ، (3)َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم امل

  .مياثل متاًما اِلعمال التمثيليةوجته مع ضيفهم،إن ما صنعه هذا الصحايب وز :وقال اجمليزون 

َوتِْلَك اِْلَْمثَاُل َنْضرِبُ َها لِلنَّاِس  : إن التمثيل جيري جمرى ضرب املثل،وقد ضرب اهلل اِلمثال،قال تعاَل  (4)
ُموَسى، ويف السنة النبوية جند ضرب اِلمثال كما يف حديث َأيب .    (4)َوَما يَ ْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُمونَ 

: َمثَِلي َوَمَثُل َما بَ َعَثيِن اللَُّه، َكَمَثِل َرُجٍل أََتى قَ ْوًما فَ َقالَ : " قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَالَ 
يَنَّ، َوِإينِّ أَنَا النَِّذيُر الُعْريَاُن، فَالنََّجا النََّجاَء، َفَأطَاَعْتهُ  طَائَِفٌة فََأْدجلَُوا َعَلى َمْهِلِهْم فَ َنَجْوا،  رَأَْيُت اجلَْيَش بَِعي ْ

بَ ْتُه طَائَِفٌة َفَصبََّحُهُم اجلَْيُش فَاْجَتاَحُهْم   (.5")وََكذَّ

إن القرآن مليء بالقصص،وكذلك السنة؛ملا فيها من العِبة والعظة،والتمثيل من صور إيراد القصص  (6)
   .باِلفعال

                                                 

 . 14مرمي  - 1
 . 58طه  - 2
 " .ويؤثرون على أنفسهم : قول اهلل: " ، باب (  3440) رواع البخاري يف صحيحه برقم ؛  4: احلشر - 3
 . 53العنكبوت  - 4
شفقته : "، يف باب ( 2203) ومسلم برقم تهاء من املعاصي ، االن يف باب( 6502)رواع البخاري يف صحيحه برقم  - 5

 ..."صلى اهلل عليه وسلم على 
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 (.1)ة؛فهو وسيلة تربوية تثقيفية حيتوي التمثيل على مصاحل ومنافع عظيم (4)

 المطلب الثالث
 الترجيحالمناقشة و 

من خالل استعراض أدلة الفريقي جند أن القول بالتحرمي هو الراجح،خاصة وأن اجمليزين مل يتفقوا على 
صورة واحد واضحة أجازوع من خالْلا،والشروط اليت وضعوها يندر حتقيقها؛فهي من حيث الكالم النظري 

وحي استعراض اِلدلة اليت اعتمدوا عليها،جند أهنا أدلة . تحقيق؛فمن باب أوَل صعوبة التطبيق عمليًّا صعبة ال
 :ال ترتقي كحال من اِلحوال ملرتبة أدلة احملرمي ، وأستعرض بعجالة مناقشة هذع اِلدلة 

كذب حيمل صفة االستدالل بالِباءة اِلصلية،ال ميكن أن ُيسلم ْلم بذلك،فمىت كان العمل الذي جله   (1)
الِباءة اِلصلية ؟ وأدلة حترمي الكذب أشهر من أن تذكر،و ال ميكن أن يُقال ملن يكذب ونن نعلم أنه 

وقد جاءت اِلدلة بتحرمي الكذب حىت لو كان مزاًحا،ففي احلديث َعْن . إنك لست بكذاب :يكذب
أَنَا َزِعيٌم بِبَ ْيٍت يف َرَبِض اجْلَنَِّة ِلَمْن »: اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى : َأيب أَُماَمَة،رضي اهلل عنه،قَالَ 

ْيٍت يف َأْعَلى تَ َرَك اْلِمرَاَء َوِإْن َكاَن ُمُِقًّا، َوبِبَ ْيٍت يف َوَسِط اجْلَنَِّة ِلَمْن تَ َرَك اْلَكِذَب َوِإْن َكاَن َمازًِحا َوبِب َ 
 (2)«اجْلَنَِّة ِلَمْن َحسََّن ُخُلَقهُ 

استدالْلم بتمثيل املالئكة،وهذا من أغرب اِلدلة ، فاملالئكة عليهم السالم متثلوا ومل ميثلوا،وهم مل  (2)
أال يظهروا خبلقتهم  م،عليهم السالم،إذا قابلوا البشر؛ من صفاهتبصفات البشر ل التمثوإمنا  .يكذبوا

 :فكيف يُقال. كمالئكة،إمنا يظهروا خبلقة البشر
َ
حيسُب من أمامه أنه ،عليه السالم،كُ لَ هذا متثيل؟وهل امل

 ! يكذب ؟ أو انتحل اسم غريع؟ سبحانك هذا هبتان عظيم 
َ
ظهر بصورة حقيقية له،وهي  كُ لَ بل امل

رمحه ،الظهور بالصورة البشرية،وهذا ال ميكن أن يسمى متثياَل، وقد رد العالمة بكر بن عبد اهلل أبو زيد
 (.                            3)على هذع الشبهة،رمحه اهلل ،سالما كذلك الدكتور عبد الا قويَّ ردًّ ،اهلل

ومل يعرف من لقوا املالئكة أن الذين أمامهم قد متثلوا ْلم بغري ،ناهيك على أن متثل املالئكة حقيقي
 . (4)تَْأُكُلونَ فَ َقرَّبَُه ِإلَْيِهْم قَاَل َأاَل  : ولذا أحضر إبراهيم،عليه السالم،الطعام ْلم،قال تعاَل  ؛طبيعتهم

َا أَنَا َرسُ  : فردَّ عليها  ، الم  امللك باعتبارع بشرًا      وخاطبت مرمي عليها الس وُل َربِِّك ِِلََهَب َلِك ُغاَلماً         قَاَل ِإمنَّ

                                                 

التمثيل "،و 314 - 246: ص" حكم ممارسة الفن"، و143 -130": أحكام فن التمثيل: "انظر  - 1
 64 -62: ص" إيقاف النبيل"و 48: ص" حقيقته،تارخيه،حكمه
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 65،و 63": إيقاف النبيل"،و 34-24:  ص" حقيقته،تارخيه،حكمه: التمثيل:" انظر   - 3
 . 24الذاريات   - 4



17 

 

م ملًكا يف من بين إسرائيل،حينما بعث اهلل إليه" اِلَبْ َرَص َواِلَقْ رََع َواَِلْعَمى"وكذلك حديث  ، (1) زَِكي اً 
 . (2)صورة آدمي

أما ما استدلوا به من حادثة يوسف،عليه السالم،مع أخيه،فهذا من أعجب ما استدلوا به،فكيف  (3)
يعتِبون ما حدث من يوسف،عليه السالم،متثيل ويقيسون عليه التمثيل ؟ فما حدث من يوسف،عليه 

وهذع احليلة .اإلضرار به السالم، هي وسيلة من حاكم جلأ إليها إلنقاذ أخيه ممن خيشى منهم 
وقد تستخدم فيها مستساغة شرًعا،يلجأ إليها القضاة إلظهار احلق،ويستدرج من خالْلا اخلصوم ،

َعارِيُض َمْنُدوَحٌة َعِن  :"باًب بعنوان ريض؛كمندوحة عن الكذب،وقد بوَّب البخاري،رمحه اهلل،ااملع
َ
امل

اْلَمَعارِيِض َما َيُكفُّ َأْو يَِعفُّ الرَُّجَل َعِن  ِإنَّ يف »:وقال عمر ،رضي اهلل عنه،،(3)"الَكِذبِ 
: أي" إنكم لسارقون:"فإن يوسف أمرع بالنداء،لكن نداء يوسف: "قال ابن تيمية ،(4)«اْلَكِذبِ 

من أبعد اِلدلة  الدليل الذي اعتمدوا عليه؛ ،وهذا(5")سارقون ليوسف من أبيه وهو صادق فيما عناع 
 .على اجلواز 

فعل أخت موسى،عليه السالم،استدالل غريب،وتكلف غري مفيد،فكيف يقال ملن أرادت استدالْلم ب (5)
إهنا ممثلة ؟ فهي أواًل مل متثل ؛ وإمنا أرشدت حلقيقة أن هناك : إنقاذ أخيها من أمام أكِب طاغية

مرضعة،وهم مل يستفسروا عن ُكنه املرضعة،من هي؟ هل هي أمه أم غريها  ؟ بل لو علموا إهنا أمه 
: بعد أن امتنع عن غريها،قال تعاَلابوها باِلذى، ناهيك أن حكمة اهلل قد اقتضت أن يعاد إَل أمه ِلص
  ُنَاِصُحونَ  َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع ِمن قَ ْبُل فَ َقاَلْت َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى أَْهِل بَ ْيٍت َيْكُفُلونَُه َلُكْم َوُهْم َله (6) 
إن هذا قياس فاسد،وإن فعل أخت موسى لو :يعلم مشاهدوع أنه ممثل، واخلالصة ونن نعلم أن املمثل .

صح االستدالل به لكان من باب إباحة الكذب للمصلحة،لو جاز أن يسمى فعلها كذب؛فهو من باب 
 .  وال كذبًا ، مع أنه يف احلقيقة ال يعد متثياًل  ، الضرورة،ومنطلق من دفع املفسدتي بأخفهما

، فمىت قيست اِلقوال  فهذا قياس مع الفارق ، تدالْلم بأن هذا من باب ضرب اِلمثال        أما اس (4)
ومىت كان ضرب املثل كالتمثيل ؟ فضرب املثل تصوري ختيلي ينقدح يف الذهن، أما  ، (7) ؟ باِلفعال

 .التمثيل فهو واقعي،تظهر فيه عدة شخصيات كلها تنتحل صورة غري صورهتا؛فهو تطبيق عملي

                                                 

 . 14مرمي   - 1
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تدالْلم بأن القرآن ملئ بالقصص؛فهذا من أعجب االستدالالت؛فإن القرآن يذكر القصة     أما اس (6)
أما التمثيل ففيه ادعاء من املمثلي بأهنم هم أصحاب القصة،فنجد مثاًل يف التمثيل من يقول  ، حقيقة

ريًا ، أما القرآن تعاَل اهلل عن ذلك علوًّا كب( أنا ربكم اِلعلى: )ُث خياطب قومه  ، عن نفسه أنا فرعون
  ؛من باب الروايةيُقبل لو كان وهذا  ، (1) فَ َقاَل أَنَا َربُُّكُم اِْلَْعَلى : حينما حيكي القصص فيقول 

فرق بي هذا ! كمن يروي السرية،ويقصها على الناس،أو يروي لنا أحداثًا تارخيية،فهل هذا متثيل ؟
 .وذاك،وهذا من أفسد القياس 

تمثيل مصاحل دعوية،ومنافع عظيمة،وإنه وسيلة تربوية تثقيفية ؛ فاجلواب من عدة إن يف ال:أما قوْلم (4)
 : أوجه 

إن أكثر اِلعمال،واِلفعال فيها مصاحل ومفاسد؛فاخلمر وامليسر  وَها  من أشد املنكرات  :الوجه األول 
ْل ِفيِهَما ِإُْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْْثُُهَما َأْكبَ ُر َيْسأَُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر قُ  : حترميًا قال عنهما اهلل،عز وجل 

، وهذع علة من  َوِإْْثُُهَما َأْكبَ ُر ِمن ن َّْفِعِهَما : فأثبت القرآن ْلما املنفعة ؛ ولكن قال ،  (2)ِمن ن َّْفِعِهَما
ب والسنة، فإذا وضعنا التمثيل علل التحرمي،وهكذا يف كل أمر جتتمع فيه مصلحة ومفسدة،تعرض على الكتا

ففيه الكذب، وقول الزور ،وفيه ما فيه : يف ميزان املصلحة واملفسدة؛وجدنا مفاسد التمثيل أعظم من مصاحله
من املفاسد العظيمة،وأما املصاحل اليت فيه فتحصل من غريع،فيدعى الناس بالكتاب والسنة،وقد خاطب اهلل 

 آن فهل هناك مؤثر أعظم منه؟ أئمة الكفر وصناديد قريش كحجج القر 

على  لشيخ اإلسالم ابن تيمية،رمحه اهلل،كالم عظيم عمن اختذ السماع كحجة إنه مؤثر :الوجه الثاني 
ال ينفع كوا الزنا،وشرب اخلمر،والسرقة،وإن هؤالء القوم الذين تابوا بعدما أثر هبم السماع فرت  صالح الناس،

؛ِلن ذلك قدح يف تأثري القرآن على فئة من الناس،والقرآن هو حجة امعهم إال هذا اِلسلوب،فأنكر عليهم هذ
 إن غريع أبلغ منه ؟ : اهلل على خلقه؛فكيف يُقال 

جيتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق « ْجاعة»حيث ُسئل شيخ اإلسالم،رمحه اهلل،عن 
في باخلري واتباع السنة قصد منع املذكورين ُث إن شيًخا من املشايخ املعرو . والسرقة، وشرب اخلمر، وغري ذلك

من ذلك، فلم ميكنه إال أن يقيم ْلم ْساًعا جيتمعون فيه هبذع النية، وهو بدف بال صالصل، وغناء املغين 
بشعر مباح بغري شبابة، فلما فعل هذا تاب منهم ْجاعة، وأصبح من ال يصلي ويسرق وال يزكي يتورع عن 

وجيتنب احملرمات، فهل فعل هذا السماع ْلذا الشيخ على هذا الوجه، ملا يرتتب  الشبهات، ويؤدي املفروضات،
 عليه من املصاحل؟ مع أنه ال ميكنه دعوهتم إال هبذا؟

                                                 

  . 25: النازعات  - 1
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 : أصل جواب هذع املسألة وما أشبهها ، احلمد هلل رب العاملي:  فأجاب
ى الدين كله، وكفى باهلل ، ودين احلق، ليظهرع عل صلى اهلل عليه وسلم، باْلدى ُممًدا ، اهلل بعث (أ )

اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم  : نه أكمل له وِلمته الدين، كما قال تعاَلإو . شهيًدا
: بشر بالسعادة ملن أطاعه والشقاوة ملن عصاع، فقال تعاَل، و  (1) نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا

  ُيِقَي َوالشُّهَ َوَمن ي َداء ِطِع الل َه َوالرَُّسوَل فَُأْولَ ِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم الل ُه َعَلْيِهم مَِّن النَِّبيَِّي َوالصِّدِّ
َم َوَمن يَ ْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فَِإنَّ َلُه نَاَر َجَهنَّ   :وقال تعاَل ، (2) َوالصَّاحلَِِي َوَحُسَن أُولَ ِئَك َرِفيًقا

  .  (3) َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ  : وأمر اخللق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إَل ما بعثه به، كما قال تعاَل  (ب )

ُع ِإََل الل ِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم أَِطيُعوْا الل َه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوأُْويل اَِلْمِر ِمنُكْم فَِإن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّو 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويالً  ، وأخِب أنه يدعو إَل اهلل وإَل صراطه  (4) تُ ْؤِمُنوَن بِالل ِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخي ْ

وقال ،   (5) ِن ات َّبَ َعيِن ُقْل َه ِذِع َسِبيِلي أَْدُعو ِإََل الل ِه َعَلى َبِصريٍَة أَنَْا َومَ  : املستقيم، كما قال تعاَل
ِصرَاِط اللَِّه الَِّذي َلُه َما يف السََّماَواِت َوَما يف اِْلَْرِض َأاَل  َوِإنََّك لَتَ ْهِدي ِإََل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم   :تعاَل

ِإََل اللَِّه َتِصرُي اِلُموُر 
(6) . 

َوَرمْحَيِت   : كما قال تعاَل. ، وحيرم اخلبائثوأخِب أنه يأمر باملعروف، وينهى عن املنكر، وحيل الطيبات (ج )
الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن  َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتبُ َها لِلَِّذيَن يَ ت َُّقوَن َويُ ْؤتُوَن الزََّك اَة َوالَِّذيَن ُهم بِآيَاتَِنا يُ ْؤِمُنوَن 

َهاُهْم َعِن الرَُّسوَل النَّيبَّ اِلُمِّيَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتو  يِل يَْأُمُرُهم بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ بًا ِعنَدُهْم يف الت َّْورَاِة َواإِلجنِْ
ُهْم ِإْصَرُهْم َواَِلْغاَلَل الَّ  يِت َكاَنْت َعَلْيِهْم اْلُمنَكِر َوحيُِلُّ َْلُُم الطَّيَِّباِت َوحُيَرُِّم َعَلْيِهُم اخْلََبآِئَث َوَيَضُع َعن ْ

 . (7) واْ بِِه َوَعزَُّروُع َوَنَصُروُع َوات َّبَ ُعواْ النُّوَر الَِّذَي أُنزَِل َمَعُه أُْولَ ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ فَالَِّذيَن آَمنُ 

وحرم  . وأحل كل طيب. وقد أمر اهلل الرسول،صلى اهلل عليه وسلم، بكل معروف وهنى عن كل منكر (د )
ِإنَُّه ملَْ َيُكْن َنيب  قَ ْبِلي ِإالَّ َكاَن : " ه قالوثبت عنه ،صلى اهلل عليه وسلم، يف الصحيح أن. كل خبيث

، وثبت عن اْلِعْربَاِض بن (8)"َحقًّا َعَلْيِه َأْن َيُدلَّ أُمََّتُه َعَلى َخرْيِ َما يَ ْعَلُمُه َْلُْم، َويُ ْنِذَرُهْم َشرَّ َما يَ ْعَلُمُه َْلُمْ 
َنا فَ َوَعظََنا َمْوِعظًَة بَِليَغًة  َصلَّى بَِنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ : سارية قال َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت يَ ْوٍم، ُُثَّ أَقْ َبَل َعَلي ْ
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َها اْلُقُلوُب، فَ َقاَل قَاِئلٌ  َها اْلُعُيوُن َوَوِجَلْت ِمن ْ يَا َرُسوَل اللَِّه َكَأنَّ َهِذِع َمْوِعَظُة ُمَودٍِّع، َفَماَذا : َذَرَفْت ِمن ْ
َنا؟ ف َ  أُوِصيُكْم بِتَ ْقَوى اللَِّه َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة، َوِإْن َعْبًدا َحَبِشيًّا، فَِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم »َقاَل تَ ْعَهُد ِإلَي ْ

َها  ُكوا هِبَابَ ْعِدي َفَسيَ َرى اْخِتاَلفًا َكِثريًا، فَ َعَلْيُكْم ِبُسنَّيِت َوُسنَِّة اخْلَُلَفاِء اْلَمْهِديَِّي الرَّاِشِديَن، مَتَسَّ  َوَعضُّوا َعَلي ْ
 (. 1)«بِالن ََّواِجِذ، َوِإيَّاُكْم َوُُمَْدثَاِت اِْلُُموِر، فَِإنَّ ُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلةٌ 

. من الكتاب والسنة كثرية، وترجم عليه أهل العلم يف الكتب« اِلصل العظيم اجلامع»وشواهد هذا  (ه )
كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغريَها، فمن اعتصم بالكتاب « السنةكتاب االعتصام بالكتاب و »

:  -كمالك وغريع   –والسنة كان من أولياء اهلل املتقي،وحزبه املفلحي، وجندع الغالبي، وكان السلف 
كان من مضى من : يقولون السُّنَّة كسفينة نوح، من ركبها جنا، ومن ختلف عنها غرق، وقال الزهري

 .االعتصام بالسنة جناة: يقولونعلمائنا 
إذا عرف هذا، فمعلوم أمنا يهدي اهلل به الضالي ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصي، البد أن  (و )

يكون فيما بعث اهلل به رسوله من الكتاب والسنة، وإال فإنه لو كان ما بعث اهلل به الرسول ،صلى اهلل 
رسول ناقًصا ُمتاًجا تتمة، وينبغي أن يعلم أن اِلعمال عليه وسلم، ال يكفي يف ذلك، لكان دين ال

 .واِلعمال الفاسدة هنى اهلل عنها. الصاحلة أمر اهلل هبا أمر إجياب أو استحباب
فإنه البد أن يكون ضررع أعظم  -ومل يشرعه اهلل ورسوله-وهكذا ما يراع الناس من اِلعمال مقربًا إَل اهلل (ز )

غالًبا على ضررع مل يهمله الشارع؛ فإنه سبحانه حكيم، ال يهمل  من نفعه، وإال فلو كان نفعه أعظم
 .مصاحل الدين، وال يفوت املؤمني ما يقرهبم إَل رب العاملي

إن الشيخ املذكور قصد أن يُ تَ وِّب اجملتمعي على الكبائر، فلم ميكنه ذلك : إذا تبي هذا فنقول للسائل (ح )
الشيخ جاهل بالطرق الشرعية اليت هبا تتوب العصاة، أو  يدل على أن. إال مبا ذكرع من الطريق البدعي

عاجز عنها، فإن الرسول،صلى اهلل عليه وسلم،والصحابة والتابعي كانوا يدعون من هو شر من هؤالء 
 .من أهل الكفر والفسوق والعصيان، بالطرق الشرعية، اليت أغناهم اهلل هبا عن الطرق البدعية

الطرق الشرعية اليت بعث اهلل هبا نبيه ما يتوب به العصاة، فإنه قد علم  إنه ليس يف: فال جيوز أن يقال (ط )
باالضطرار والنقل املتواتر أنه قد تاب من الكفر،والفسوق،والعصيان،من ال حيصيه إال اهلل تعاَل من 
اِلمم بالطرق الشرعية، اليت ليس فيها ما ذكر من االجتماع البدعي؛ بل السابقون اِلولون من 

تابوا إَل  –وهم خري أولياء اهلل املتقي، من هذع اِلمة  –ن واِلنصار والذين اتبعوهم بإحسان املهاجري
وأمصار املسلمي وقراهم قدميًا وحديثًا مملوءة ممن . اهلل تعاَل بالطرق الشرعية،ال هبذع الطرق البدعية

 .الطرق البدعيةتاب إَل اهلل واتقاع، وفعل ما حيبه اهلل ورضاع بالطرق الشرعية، ال هبذع 
                                                 

،وابن 4/55( 2646)الرتمذي يف سننه،برقم: ،وروى بنحوع5/288( 5684)رواع أبو داوود يف سننه بلفظه،برقم  - 1
،وصححه اِللباين يف سلسلة 20/344(14155)مسندع،برقم ،واإلمام أمحد يف1/14( 52)ماجه يف سننه،برقم

 .6/426( 2434)اِلحاديث الصحيحة،برقم 



21 

 

إن يف الشيوخ من : إن العصاة ال متكن توبتهم إال هبذع الطرق البدعية، بل قد يقال: فال ميكن أن يقال
يكون جاهاًل بالطرق الشرعية، عاجزًا عنها، ليس عندع علم بالكتاب والسنة، وما خياطب به الناس، 

إما مع حسن . طرق الشرعية إال الطرق البدعيةويسمعهم إياع، مما يتوب اهلل عليهم، فيعدل هذا الشيخ عن ال
يَا  :  إن كان له دين وإما أن يكون غرضه الرتؤس عليهم، وأخذ أمواْلم بالباطل، كما قال تعاَل. القصد

فال  (1) ِطِل َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل الل هِ أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنَّ َكِثرياً مَِّن اَِلْحَباِر َوالرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَبا
، وإال فمن املعلوم أن ْساع  يعدل أحد عن الطرق الشرعية إَل البدعية إال جلهل، أو عجز، أو غرض فاسد

َعَلْيِهم مَِّن أُْولَِئَك الَِّذيَن أَنْ َعَم اللَُّه  :  قال تعاَل يف النبيي.  (2)، واملؤمني ، والعارفي القرآن هو ْساع النبيي
َلى َعَلْيِهْم آيَاُت النَِّبيَِّي ِمن ُذرِّيَِّة آَدَم َوممَّْن مَحَْلَنا َمَع نُوٍح َوِمن ُذرِّيَِّة ِإبْ رَاِهيَم َوِإْسرَائِيَل َوممَّْن َهدَ  َنا ِإَذا تُ ت ْ يْ َنا َواْجَتبَ ي ْ

،وضع قاعدة مهمة حول  ،رمحه اهلل سدد من شيخ اإلسالمذا الكالم املوهب.  (3) الرَّمْحَن َخرُّوا ُسجًَّدا َوبُِكيًّا
 . قد يكون فيها مصلحة  ، ،صلى اهلل عليه وسلم اعتقاد أن وسائل غري موجودة يف زمن الرسول

وما يقال من أن :" قد رد اجملمع الفقهي على شبهة املصلحة للدعوة ردًّا شافًيا،جاء فيه :الوجه الثالث  
سالم والصحابة الكرام فيه مصلحة للدعوة إَل اإلسالم، وإظهار ملكارم اِلخالق، متثيل اِلنبياء عليهم ال

ولو فرض أن فيه مصلحة؛فإهنا ال تعتِب أيضاً؛ِلنه يعارضها مفسدة أعظم . وُماسن اآلداب غري صحيح
د ومن القواع. منها،وهي ما سبق ذكرع مما قد يكون ذريعة النتقاص اِلنبياء والصحابة، واحلط من قدرهم

أن املصلحة إذا عارضتها : املقررة يف الشريعة اإلسالمية أن املصلحة املتوَهة ال تعتِب ، ومن قواعدها أيضاً 
مفسدة مساوية ْلا ال تعتِب؛ِلن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل ، فكيف إذا كانت املفسدة أعظم من 

إن الدعوة إَل اإلسالم وإظهار مكارم اِلخالق  ُث.املصلحة وأرجح، كما هو الشأن يف متثيل اِلنبياء والصحابة
، وقد رأت اللجنة الدائمة أن (4)تكون بالوسائل املشروعة اليت أثبتت جناحها على مدار تاريخ اِلمة اإلسالمية

دعوى أن هذا العرض التمثيلي ملا جرى بي املسلمي والكافرين :"مفسدة التمثيل تربو على مصلحته؛فقالت
 دعوى يردها الواقع،وعلى تقدير صحتها،: الغ الناجح،والدعوة املؤثرة،واالعتبار بالتاريخ طريق من طرق الب

فشرها يطغى على خريها ، ومفسدهتا تربو على مصلحتها ، وما كان كذلك جيب منعه والقضاء على التفكري 
 .(5)فيه 

ف معارضتها،مع ضعف أدلة ومن هنا يتبي أن القول بتحرمي التمثيل مطلًقا هو الراجح؛ لقوة أدلته وضع
 .واهلل أعلم،اجمليزين أصاًل 
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 المبحث الثاني
 حكم تجسيد شخصيات األنبياء،عليهم السالم

 :وفيه مطلبان

 المطلب األول
 حكم تجسيد أدوار األنبياء،عليهم السالم

 اليت -أثري موضوع جتسيد شخصيات اِلنبياء،عليهم الصالة والسالم،بعدما قدمت السينما العاملية 
العديد من املسلسالت،واِلفالم لكثري من اِلنبياء،   -يسيطر عليها اليهود والنصارى

،ففكر بعض أهل اإلسالم أن حيذوا حذوهم،وخيرجوا سرية (1)كنوح،وإبراهيم،وموسي،وعيسى عليهم السالم
فق اجملامع املعصوم،صلى اهلل عليه وسلم،يف أسلوب متثيلي،فوقف بوجههم علماء اِلمة وأثبتوا حرمته،حيث ات

،وقد صدرت جهات عديدة  قرارات (2)الفقهية،وْجيع علماء العصر،على حترمي متثيل اِلنبياء عامة
 :بتحرميه،ومن أهم من أفتوا بالتحرمي 

 (. 3)اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي (1)
 (4)هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية  (2)
 . (5)جلنة الفتوى باِلزهر  (3)
 (.6)جممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة  (5)
 (.7)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة  (4)
 : وحرم العلماء متثيل أدوار اِلنبياء يف فتاوى منفردة ، منهم  (6)

 .( 8)ْساحة الشيخ عبد العزيز بن باز ،رمحه اهلل، (أ )
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 (1)اهللشيخ اِلزهر اِلسبق،عبد احلليم ُممود،رمحه  (ب )
 (2)الشيخ حسني خملوف شيخ اِلزهر اِلسبق (ج )
 .،وغريهم ممن ال حُيصون(3)الشيخ جاد احلق علي جاد احلق شيخ اِلزهر اِلسبق (د )

واخلالصة،إن هذا ُمل إْجاع،ال جيوز خرقه بعد اتفاق جيل توفرت ِلهل عصرع ما مل يتوفر لغريهم من 
 .ى هذا التحرميوسائل االتصال،وعلى مدى ستي عاًما،وهم ثابتون عل

 المطلب الثاني
 نبياء،عليهم السالمأدلة تحريم تجسيد األ

 :استند العلماء على إْجاعهم هذا على العديد من اِلدلة الشرعية والعقلية،منها 

اَن َعَلى ِإنَّ الل َه اْصطََفى آَدَم َونُوحاً َوآَل ِإبْ رَاِهيَم َوآَل ِعْمرَ  : قال  تعاَلسبحانه و  إن اهلل : الدليل اِلول
؛فهؤالء قد اصطفاهم اهلل،وهم هبذع املنزلة أعز من أن ميثلهم،أو يتمثل هبم إنسان  (4)اْلَعاَلِميَ 

أوشيطان؛فقد عصمهم اهلل،واعتصموا به،عصمة تصوهنم،ويدلنا على هذع احلصانة قوله،صلى اهلل عليه 
َناِم َفَسيَ رَاين يف اليَ َقظَِة، »:وسلم

َ
َمْن َرآين يف اْلَمَناِم »: ،وحديث (5)«َواَل يَ َتَمثَُّل الشَّْيطَاُن يب َمْن َرآين يف امل

َا َرآين يف اْليَ َقظَِة، اَل يَ َتَمثَُّل الشَّْيطَاُن يب  وهذا واضح الداللة يف ان (   6)«َفَسيَ رَاين يف اْليَ َقظَِة، أَْو َلَكَأمنَّ
عيانًا أو مناًما ، صونًا من اهلل لرسله ، وهذا احلديث يدلنا  الشيطان ال يظهر بصورة النيب صلى اهلل عليه وسلم

على أن اهلل قد عصم الرسول،صلى اهلل عليه وسلم،من أن يتقمص صورته شيطان؛فإن من فقه هذا املعىن علم 
إذا كان اهلل : " جاء يف جلنة الفتوى باِلزهر . أنه حيرم على أي إنسان أن يتقمص شخصيته، أو يقوم بدورع 

حانه قد حال بي الشياطي وبي التمثل باِلنبياء،مع أنه أعطاهم القدرة على التشكل كما يهوون،فكيف سب
 (7)يستبيح اإلنسان لنفسه أن يكون أخبث من الشيطان بتمثيل اِلنبياء؟ 

فإذا . واحلكم أيًضا ملن سبق من الرسل؛ِلن القرآن جعلهم يف مرتبة واحدة من حيث التكرمي والعصمة
أن يتمثلهم الشيطان بصورهم احلقيقية؛امتدت هذع العصمة من باب أوَل إَل بين  -بعصمة اهلل -وا امتنع

َلَقْد َكاَن يف   ، (8) اإلنسان من أن يتمثلوا هبم،فال جيوز ْلم أن ميثلوا شخصيات الرسل،عليهم السالم
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 (2266)،ومسلم واللفظ له برقم (6443)رواع البخاري يف صحيحه برقم - 6
 ه 1345قرار جلنة الفتوى باِلزهر ، منشور مبجلة اِلزهر ، يف عددها الصادر يف رجب عام : انظر  - 7
 448و  454/ 3فتاوى معاصرة : انظر - 8



24 

 

ُْويل اِلَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا يُ ْفت َ  رٌَة ِلِّ َرى َولَ ِكن َتْصِديَق الَِّذي بَ ْيَ يََدْيِه َوتَ ْفِصيَل ُكلَّ َشْيٍء َوُهًدى َقَصِصِهْم ِعب ْ
وما دام اهلل سبحانه قد عصم اِلنبياء،عليهم السالم،من أن يتمثل هبم الشيطان يف . (1) َوَرمْحًَة لَِّقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ 

اِلمر يف واقع ُيشاهدع فيه املاليي من البشر  منام ورؤيا فردية؛فمن باب أوَل أن ميتنع اإلنسان املسلم عن هذا
املسلم؛ِلنه هو الذي يرتدع باآليات واِلحاديث،وميتنع عن التمثيل واإلنتاج واملشاهدة،أو الرضا : ، وقلت

فإذا امتنعوا بعصمة من اهلل أن :" على هذا املعىن بقوله -شيخ اِلزهر اِلسبق -وقد أكد الشيخ جاد احلق .
امتدت هذع العصمة إَل بين اإلنسان، فال جيوز ْلم أن ميثلوا شخصيات الرسل؛ إذ ال يوجد  يتمثلهم الشيطان

اإلنسان الذي ابيضت صفحته، وظهرت سريرته، ونق اع اهلل من اخلطايا والدنايا كما عصم أنبياءع ورسله، 
ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكل  آَمَن بِالل ِه  آَمَن الرَُّسوُل مبَا أُنزَِل إِلَْيهِ  : -سبحانه-ويستدل على ذلك من قول اهلل 

ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك  ،  (2) َرب ََّنا َوإَِلْيَك اْلَمِصريُ َوَمآلِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه اَل نُ َفرُِّق بَ ْيَ َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه َوقَاُلوْا ْسَِ
رٌَة ُِلْويل اِلَْلَباِب َما َكاَن : )قال القرآنوإذا كان يف قصصهم عِبة ِلويل اِللباب كما  َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعب ْ

، فإن القصة ال تستفاد منها العِبة آخذة بالنفوس إال إذا كانت من اإلنسان الذي اصطفاع اهلل )َحِديثًا يُ ْفتَ َرى 
سان لشخص نيب،ومعلوم أن املمثلي واختارع إلبالغ الرسالة وإنقاذ أمته،وكيف تتأتى االستفادة من متثيل إن

 .  بل ولو كان ظاهر املمثل التقى والصالح،فال ميكن أن مياثلهم؛لُيمثلهم:قلت! ؟(3)أهل تفسخ وجمون 

التفضيل اإلْلي لألنبياء الكرام يقتضي توقريهم واحرتامهم،ويف مقدمتهم نبينا ُممد،صلى  :الدليل الثاني 
مي احرتامه، وتقديرع، وتعظيمه التعظيم الالئق مبقامه ومنزلته عليه الصالة اهلل عليه وسلم،فالواجب على املسل

وإن  ختييل . فإن أي امتهان له، أو تنقص من قدرع، يعتِب كفًرا،وردة عن اإلسالم، والعياذ باهلل تعاَل. والسالم
أو ليس ْلا شخصه الشريف بالصور، سواء كانت مرسومة متحركة، أو ثابتة، وسواء كانت ذات جرم وظل، 

ظل وجرم، كل ذلك حرام، ال حيل ، وال جيوز شرًعا، فال جيوز عمله أو إقرارع ِلي غرض من اِلغراض، أو 
ِلن يف ذلك من املفاسد الكبرية، . مقصد من املقاصد، أو غاية من الغايات وإْن قصد به االمتهان كان كفرًا

والة اِلمور،واملسئولي ووزارات اإلعالم وأصحاب وسائل واحملاذير اخلطرية شيًئا كثريًا وكبريًا،وأنه جيب على 
،  يف القصص والروايات:  ،أو غري جمسمة ،صورًا جمسمة ،صلى اهلل عليه وسلم النشر،منع تصوير النيب

،وغري ذلك من وسائل النشر،وجيب إنكارع  والسينما ، ، والتلفاز ، واِلفالم ، وكتب اِلطفال واملسرحيات
فمن أحلق بأنبياء اهلل،عليهم السالم،أي نوع من أنواع اِلذى فقد باء باخليبة .  (4)ن ذلكوإتالف ما يوجد م

نْ َيا َواآْلِخرَِة َوَأَعدَّ َْلُْم  : واخلسران يف الدنيا واآلخرة،قال تعاَل  ِإنَّ الَِّذيَن يُ ْؤُذوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َلَعنَ ُهُم اللَُّه يف الدُّ
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،فجعل أذى الرسول من أذى اهلل تعاَل وحكم على مؤذيه بالطرد من رمحته وأذية الرسول   (1) َعَذابًا مُِّهيناً 
صلى اله عليه وسلم حتصل بكل ما يؤذيه من أقوال واِلفعال ومتثيل أدوار أنبياء اهلل يفتح باب التشكيك 

م وما كانوا عليه من خلق والطعن عليهم إذ ال ميكن أن يطابق حال املمثلي حال اِلنبياء يف أقواْلم وأفعاْل
ويتضمن التمثيل ضرورة أن يقف أحد املمثلي موقف أيب . بل وال يبلغون عشر املعشار ، (2)وْست وهدي 

؛ وال  جهل وأمثاله،وجيري على لسانه سب بالٍل،وسب الرسول،صلى اهلل عليه وسلم،وما جاء به اإلسالم
 .وتوقريهم من قبل املسلمي  عليهم السالم ،، يتناىف مع وجوب تعظيم اِلنبياء، شك أن هذا منكر

إن متثيل أي واحد منهم سيكون موضًعا للسخرية واالستهزاء،مع ما يقصدع أرباب  :الدليل الثالث
املسارح من جعل ذلك وسيلة إَل الكسب املادي، وأنه مهما حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب، 

 عليهم،يف أنفس الناس وضًعا مزريًا؛فتتزعزع الثقة والغيبة ،كما يضع التمثيل الصحابة،رضوان اهلل
بأصحاب،الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، وختف اْليبة اليت يف نفوس املسلمي من املشاهدين، وينفتح باب 
التشكيك على املسلمي يف دينهم،واجلدل واملناقشة حول أصحاب ُممد، صلى اهلل عليه وسلم،خاصة وأنه 

أناس مل يتلبسوا بالتقوى ومل يوصفوا بالصالح، فتارًة ميثل الواحد منهم دور السكري العربيد،  يقوم بالتمثيل غالًبا
وتارة ميثل دور تاجر املخدرات، وتارة ميثل دور املاجن املستهرت، وتارة ميثل دور الكاذب اِلفاق، إَل غري ذلك 

قدح يف ذهن املشاهد أن هذع الصفات من من اِلدوار اليت يؤديها طوال حياته الفنية السابقة أو الالحقة؛فين
ما ينقدح يف الذهن من تصور؛فإن مآل : صفات اِلنبياء والرسل،عليهم السالم، وهو ما يُعرف باملآل؛أي

جتسيد دور النيب،صلى اهلل عليه وسلم،أو الصحايب،رضي اهلل عنه،أو حىت الرجل الصاحل؛مآل سيئ ، فما 
حينما مثل أحد املمثلي دور سيف اهلل املسلول انقدح يف الذهن :  فمثال.ينقدح يف الذهن يصعب استبعادع 

عند ورود اْسه،رضي اهلل عنه،اسم تلك الشخصية؛فكلما ورد اسم سيف اهلل املسلول انطلق التصور إَل تلك 
الشخصية اليت مثلت دورع،وكلما خرجت تلك الشخصية بأفالم ماجنة أو هازلة؛انقدح يف اِلذهان أنه سيف 

* ِإن ََّها َشَجرٌَة خَتْرُُج يف َأْصِل اجلَِْحيِم  : املسلول،واملنقدح يف الذهن جاء به الشرع حيث قال سبحانهاهلل 
 : ويف تفسري هاتي اآليتي،قال العلماء  .(3) طَْلُعَها َكأَنَُّه ُرُؤوُس الشََّياِطيِ 

القبح، وال علم عندنا مببلغ قبح  وما وجه تشبيهه طلع هذع الشجرة برؤوس الشياطي يف: فإن قال قائل
َُمثِّل له قُرب اشتباع املمثَّل أحدَها بصاحبه،مع معرفة 

رؤوس الشياطي، وإمنا ميثَّل الشيء بالشيء تعريًفا من امل
َمثَّل له الشيئي كليهما، أو أحدَها، ومعلوم أن الذين خوطبوا هبذع اآلية من املشركي، مل يكونوا عارفي 

ُ
امل

 .زقوم، وال برؤوس الشياطي، وال كانوا رأوَها، وال واحًدا منهما؟َشَجرة ال
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أما شجرة الزقوم فقد وصفها اهلل تعاَل ذكرع ْلم،وبينها حىت عرفوها ما هي وما صفتها، فقال : قيل له
وأما يف . ،مل يرتكهم يف َعماء منها  طَْلُعَها َكأَنَُّه ُرُؤوُس الشََّياِطيِ * ِإن ََّها َشَجرٌَة خَتْرُُج يف َأْصِل اجلَِْحيِم  : ْلم

أحدها أن يكون مثل ذلك برؤوس الشياطي : متثيله طلعها برؤوس الشياطي، فأقول لكل منها وجه مفهوم
على نو ما قد جرى به استعمال املخاطبي باآلية بينهم،وذلك أن استعمال الناس قد جرى بينهم يف 

والثاين أن يكون . كأنه شيطان، فذلك أحد اِلقوال: قبيح الشيء، قالمبالغتهم إذا أراد أحدهم املبالغة يف ت
. (1)قبيح الوجه واملنظر  -فيما ذكر -مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطانًا، وهي حية ْلا عرف 

 .ع يف االعتبارنأخذما ينقدح يف الذهن أمر البد أن و 

لة،وحرمة اإلسالم،وأصحاب الرسل لالزدراء قام النبوة،وجالل الرساملوال شك أن يف هذا تعريض 
وإضحاك الناس عليهم،وخاصة الكفرة والفسقة؛عندما يأتون بصورة زوجة أيب  ، ( 2)واالستهانة والسخرية

، أو بصورة أيب ْلب وهو يقول للنيب،صلى اهلل (3)"مذمم"ْلب،وهي تصف النيب،صلى اهلل عليه وسلم،بأنه 
،أو بعقبة وهو يضع سال اجلزور عليه،صلى اهلل عليه وسلم،وهو ساجد (4)تب لك سائر اليوم: عليه وسلم،

ضحك وال شك أنه سيُ . ( 5)وجعل بعضهم مييل على بعضوهذا املوقف اِلخري ضحك عليه كفار قريش،
 . الكفرة والفساق

كفرعون،وأيب جهل،ومن على : جانب الكافرين: إذا ُقدر أن التمثيلية جلانبي : الدليل الرابع     
كموسى،وُممد عليهما السالم،وأتباعهما؛فينطق املمثل بكلمات الكفر ، ويوجه :شاكلتهما،وجانب املؤمني 

إخل،ويسفه أحالم اِلنبياء وأتباعهم،ويبهتهم ... السباب والشتائم لألنبياء،ويرميهم بالكذب والسحر واجلنون 
جرى من فرعون وأيب جهل وأضراهبما مع اِلنبياء وأتباعهم،ال  بكل ما تسوله له نفسه من الشر والبهتان مما

على وجه احلكاية عنهم،بل على وجه النطق مبا نطقوا به من الكفر والضالل،هذا إذا مل يزيدوا من عند 
ويزيدع نكرًا وهبتانًا،فتكون جرمية التمثيل أشد،وبالؤها أعظم ،وذلك مما ،أنفسهم ما يكسب املوقف بشاعة

ما بدا يف : وخري مثال .(6)ما ال حُتمد عقباع من الكفر،وفساد اجملتمع،ونقيصة اِلنبياء والصاحلي يؤدي إَل 
من إظهار شخص املتحدث باسم رسول اهلل موسى،عليه السالم،وقت النطق مبا " ُممد رسول اهلل"مسلسل 

نو اِلنبياء من التكرمي والتوقري  يرددع من أقوال هذا النيب،هذا الذي حدث يكون منافًيا اللتزامنا نن املسلمي
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كما أن النيب هارون،وأم موسى،وأخته وزوجه،يأخذون . (1)واالرتفاع عن الغض من مكانتهم اليت صاهنا اهلل
هذا احلكم،فال جيوز أن يتقمص أشخاصهم أحد من املمثلي، بل نسمع اِلقوال املنسوبة إليهم نطًقا، ِلن اهلل 

َنا ِإََل أُمِّ ُموَسى َأْن أَْرِضِعيِه فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه فَأَْلِقيِه يف اْلَيمِّ َواَل خَتَايف  : ولهكر م أمَّ موسى بق  -سبحانه- َوأَْوَحي ْ
، وأيًّا ما كان معىن هذا الوحي وطرقه فهو وحي من اهلل  (2) َواَل حَتَْزين ِإنَّا رَادُّوُع ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُع ِمَن اْلُمْرَسِليَ 

 من اصطفاها أمًّا لنبيه ترتفع به عن مستوى الغري فال تتمثلها امرأة مع االحرتام ِلشخاص من يقوم هبذا إَل
التمثيل، وهذع أخته وهذع زوجه لكل منهما مكانتها وموضعها الذي رفعها اهلل إليه يف قرآنه،ُث هذا النيب 

َوَأْشرِْكُه يف * اْشُدْد بِِه أَْزرِي * اُروَن َأِخي هَ  :  ،قال تعاَل ،يف الرسالة هارون،شريك موسى،عليهما السالم
وإن فقه كل ذلك جيعل ِلولئك مكانًا عليًّا؛ بالتبع ْلذا النيب إن مل يكن لذواهتم اليت كر مها اهلل  ، (3)  أَْمرِي

 .  ،وهذا السخف ال يقبله من يف قلبه إميان(4)وشرفها بالوحي

هلل جانًبا،ولنفرتض أن التمثيل ال يتناول إال القصص احلق، ُث ولندع القصص املكذوبة على أنبياء ا
  -: نتساءل 

؟ أهي شجرة  كيف ميثل آدم أبو البشر وزوجه وَها يأكالن من الشجرة ؟ وما هي هذع الشجرة  (1)
احلنطة ؟ أم هي شجرة التي ؟ أم هي النخلة ؟ وعلى أي حال منثلهما وقد طفقا خيصفان عليهما من 

َأملَْ أَنْ َهُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجرَِة َوأَُقْل َلُكَما ِإنَّ الشَّْيطَاَن هل منثل اهلل تعاَل وقد ناداَها ورق اجلنة ؟ و 
نعوذ بك ! ، سبحانك  ؟ أو نرتك متثيله تعاَل وهو ركن يف الرواية ركي ؟ سبحانكَلُكَما َعُدو  ُمِبٌي 

 .من سخطك ونقمتك ومن هذا الكفر املبي 

ميثل موسى وهو يناجي ربه ؟ وكيف ميثل وقد وكز املصري فقتله ؟ بل كيف ميثل وقد أحاط به  وكيف (2)
فرعون والسحرة ، ورماع فرعون بأنه مهي،وال يكاد يبي ؟ وكيف متثل العقدة ، اليت طلب من اهلل أن 

م فلتة مضحكة منه -وال بد أن تفلت -حيلها من لسانه ؟ وما مبلغ كفر النظارة واملمثلي إذا أفلتت 
أو هازلة حينما يتمثلون الرسولي وقد أخذ أحدَها برأس اآلخر وجرع إليه ؟ وما مبلغ التبديل والتغيري 

: خللق اهلل الفطري؛ليطابق هذا اخللق الصناعي،وقد عملت فيه أدوات اِلصباغ والعالج عملها ؟ قلت
 ؟(5)عريانًا،هل سيمثلونه وهو يغتسل "ثويب حجر:"بل كيف ميثلونه وهو يقول
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َبيِن ِإْسرَائِيَل ِإنَّ ُموَسى َكاَن َرُجاًل َحِييًّا ِستِّريًا، اَل يُ َرى ِمْن ِجْلِدِع َشْيٌء اْسِتْحَياًء ِمْنُه، َفآَذاُع َمْن آَذاُع ِمْن  : البخاري
َوِإمَّا آَفٌة، َوِإنَّ اللََّه أَرَاَد أَْن يُ بَ رِّئَُه ممَّا قَاُلوا : ِإمَّا بَ َرٌص َوِإمَّا أُْدرَةٌ : الَّ ِمْن َعْيٍب جِبِْلِدعِ َما َيْسَترتُ َهَذا التََّست َُّر، إِ  :فَ َقاُلوا
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وكيف ميثل يوسف الصديق هبيئة بدوي مملوك،تراودع سيدته عن نفسه،وتقد قميصه من دبرع،وقد َهت  (3)
به وهم هبا، لوال أن رأى برهان ربه ؟ وما تفسري اْلم يف لغة الفن ؟  ُث ميثل مسجونًا مع 

، وهي أن الرسل البعض يغفل عنها اجملرمي،ويتجلى النظر يف هذا الوجه ببيان مسألة من أعظم املسائل
بشر ميزهم اهلل تعاَل مبا خصهم به من الوحي ، وهداية اخللق إَل احلق ،  -عليهم الصالة والسالم-

وقد كانت بشريتهم حجابًا على أعي الكافرين حال دون إدراك خصوصيتهم ، فأنكروا أن يكون 
 (.1) الرسول بشرًا مثلهم، يأكل الطعام،وميشي يف اِلسواق 

ثل أنبياء اهلل وأقوامهم يرموهنم بالسحر تارة،وبالكهانة واجلنون تارة أخرى ؟ بل كيف ميثلون وكيف مي (5)
؟ بل كيف ميثلون وقد آذاهم املشركون ومل يستح " وما من نيب إال رعاها " حينما كانوا يرعون الغنم 

؟ سيقول  بعضهم أن يرمي القذر والنجس على خامت النبيي وهو يف الصالة والكفار يتضاحكون
( َأَهَذا الَِّذي بَ َعَث اللَُّه َرُسوال )  :مقالة املستهزئي الكافرين من قبل -وما أكثرهم-السفهاء من النظارة 

) ؟ وسيغضب فريق ِلنبياء اهلل ورسوله؛فيقاتلون السفهاء وينتقمون منهم،وتقوم املعارك الدينية ال ُمالة،
َقِلُبوَن َوَسيَ ْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ مُ  َقَلٍب يَ ن ْ  (.2)(ن ْ

إن ما كان مفسدة ُمضة،أو راجحة؛فإنه ُمرم، ومتثيل : من القواعد املقررة يف الشريعة :الدليل الخامس 
فمفسدته راجحة، فرعاية للمصلحة،وسداً  -على تقدير وجود مصلحة فيه-الصحابة،رضوان اهلل عليهم

 .عليه وسلم،ُمنع ذلك للذريعة،وحفاظاً على كرامة أصحاب ُممد،صلى اهلل

يف قصص اِلنبياء يف كتاب اهلل الكفايةفما اتعظ به الناس يف الزمن اِلول من قصص  :الدليل السادس 
ُْويل  : قال تعاَل ،اِلنبياء والرسل؛ جيب أن يكون واعظًا حىت قيام الساعة َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعب ْرٌَة ِلِّ

يُ ْفتَ َرى َولَ ِكن َتْصِديَق الَِّذي بَ ْيَ يََدْيِه َوتَ ْفِصيَل ُكلَّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرمْحًَة لَِّقْوٍم  اِلَْلَباِب َما َكاَن َحِديثاً 
،فما الذي ميز جيلنا عن جيلهم؟ فما وعظهم،هو الذي يعظنا،والقرآن والسنة صاحلان لكل (3)يُ ْؤِمُنونَ 

 4.زمان ومكان

لقصص من سواد العامة ، وأرقاهم يف الصناعة؛ال يرتقي إَل إن أكثر املمثلي ْلذع ا :الدليل السابع 
مقام اخلاصة ، فإن فرضنا أن ْجهور أهل العرف ال يرون متثيل اِلنبياء،رضوان اهلل عليهم،إزراء هبم على 
                                                                                                                                                    

َيابِِه لَِيْأُخَذَها، َوِإنَّ احَلَجَر َعَدا ِلُموَسى، َفَخاَل يَ ْوًما َوْحَدُع، فَ َوَضَع ثَِيابَُه َعَلى احَلَجِر، ُُثَّ اْغَتَسَل، فَ َلمَّا فَ رََغ أَقْ َبَل ِإََل ثِ 
ثَ ْويب َحَجُر، ثَ ْويب َحَجُر، َحىتَّ انْ تَ َهى ِإََل َمإَلٍ ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل، : بِثَ ْوبِِه، فََأَخَذ ُموَسى َعَصاُع َوطََلَب احَلَجَر، َفَجَعَل يَ ُقولُ 

 . َوأَبْ َرأَُع ممَّا يَ ُقوُلوَن فَ َرأَْوُع ُعْريَانًا َأْحَسَن َما َخَلَق اللَُّه، 
 236/ 1جملة البحوث اإلسالمية  - 1
 ..ه 1345قرار جلنة الفتوى باِلزهر،منشور يف جملة اِلزهر يف عددها الصادر يف رجب عام : انظر  - 2
  104: أحكام التمثيل ، ص : انظر - 3
 من هذا البحث 28 - 10: كالم شيخ اإلسالم،رمحه اهلل،والذي مرَّ بنا يف ص : وانظر - 4
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( اخلواجة فالن ) ، أو(السي فالن)إطالقه؛أفال يعدون من اإلزراء واإلخالل مبا جيب ْلم من التعظيم أن يسمى
: يم خليل اهلل،أو موسى كليم اهلل،أو عيسى روح اهلل،أو ُممًدا خامت رسل اهلل ؟ فيقال له يف دار التمثيل إبراه

وال يبعد بعد ذلك أن خياطبه بعض اخللعاء هبذا . . .  فيقول كذا . . . . . . يا رسول اهلل،ما قولك يف كذا 
هكم والزراية، كأن يراع بعضهم يرتكب إْثًا اللقب يف غري وقت التمثيل على سبيل احلكاية،أو من باب الت

أال إن أباحة متثيل هؤالء الناس لألنبياء،رضوان اهلل عليهم،قد تؤدي إَل مثل ! مدد يا رسول اهلل: فيقول له 
 .هذا،وكفى به مانًعا لو مل يكن َُثَّ غريع 

م،والكذب عليهم ، إذ ال إن متثيل أنبياء اهلل،عز وجل،يفتح أبواب التشكيك يف أحواْل :الدليل الثامن 
السالم،من  يطابق حال املمثلي حال اِلنبياء يف أحواْلم،وتصرفاهتم،وما كانوا عليه،عليهم ميكن أن

ومهما يكن يف  ، ، والسكنات ،واحلركات واِلقوال ترْجة لألحوال،:ْست،وهيئة،وهدي،فالتمثيل ليس إال
ن ، وذلك سيجر طوًعا أو كرًها إَل الكذب على املمثلي من دقة وإتقان؛فال مناص من زيادة أو نقصا

: اِلنبياء،والكذب على اِلنبياء كذب على اهلل،عز وجل،وهو كفر وهبتان،وقد قال النيب،صلى اهلل عليه وسلم
ًدا، فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدُع مِ » ،والذين يقومون (1)«َن النَّارِ ِإنَّ َكِذبًا َعَليَّ لَْيَس َكَكِذٍب َعَلى َأَحٍد، َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَ َعمِّ

ينقلون الغث والسمي من املؤلفات عِب  -رضوان اهلل عليهم-بإعداد السيناريو يف متثيل الصحابة 
التاريخ،وحيرصون على نقل ما يساعدهم يف حبكة املسلسل أو الفيلم وإثارة املشاهد،ورمبا زادوا عليها أشياء 

ع خبالف ذلك،وقد يتضمن ذلك أن ميثل بعض املمثلي دور الكفار ممن يتخيلوهنا وأحداثًا يستنتجوهنا،والواق
كاحللف بالالت والعزى،أو : حارب الصحابة،رضوان اهلل عليه،أو عذب ضعفاءهم،ويتكلمون بكلمات كفرية

 .(2) ذم النيب،صلى اهلل عليه وسلم،وما جاء به،مما ال جيوز التلفظ به وال إقرارع 

ونشوب التهاب املشاعر،وحتزب الطوائف، :سيقود إَل،عليهم السالم،أدوارهمإن متثيل  :الدليل التاسع 
: اخلصام والقتال بي أهل اِلديان كما وقع بي املسلم واليهودي يف العصر النبوي،وما أحوجنا إَل

ر وسيقود أيًضا إَل حصول فتنة؛فحينما يظه .اِلمن،واالستقرار،وإطفاء الفَت وتسكينها،ال إثارهتا وإشعاْلا 
فإما أن يعرضوا عيسى،عليه السالم،بالصورة اليت ترضي النصارى وأنه إله،وهنا : املمثلون املنتسبون لإلسالم

أسخطوا اهلل وأسخطوا املسلمي،وإما أن يعرضوع بصورته احلقيقية البشرية،وهنا سيعرتض أهل الشرك؛فتقع 
اهلل عليه وسلم، فإذا كانت أدمت قلوبنا صورة الفتنة واحلرب،ورمبا ردوا باملثل، بتمثيل دور النيب ُممد،صلى 

مفرتاع عليه،صلى اهلل عليه وسلم،فما بالنا بفيلم أو مسلسل،وقد هنانا اهلل عن سب الذين يدعون من دون اهلل 

                                                 

، ومسلم يف املقدمة باب تغليظ 2/08،(1241) أخرجه البخاري يف اجلنائز باب ما يكرع من النياحة على امليت  - 1
 .1/18( 5)الكذب على رسول اهلل رقم 

 .ه  1532رم ُم23 -14قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته العشرين املنعقدة مبكة املكرمة،يف الفرتة من : انظر  - 2
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ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزي َّنَّا  َواَل َتُسبُّوْا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الل ِه فَ َيُسبُّوْا الل َه َعْدواً  : حىت ال يسبوا اهلل،قال تعاَل 
م مَّْرِجُعُهْم فَ يُ َنبِّئُ ُهم مبَا َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ   .  (1)ِلُكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم ُُثَّ ِإََل َرهبِِّ

مع التحري  -ما يقال من وجود مصلحة،وهي إظهار مكارم اِلخالق،وُماسن اآلداب  :الدليل العاشر 
فهذا جمرد  -وعدم اإلخالل بشيء من ذلك بوجه من الوجوع؛رغبة يف العِبة واالتعاظللحقيقة،وضبط السرية،

فإن من عرف حال املمثلي،وما يهدفون إليه؛عرف أن هذا النوع من التمثيل يأباع واقع فرض وتقدير،
هو  ناهيك عن أن إظهار االختالف حاصل مبا.املمثلي،ورواد التمثيل وما هو شأهنم يف حياهتم وأعماْلم 

الطيبة،واليت أسلم بسببها خلق كثري،ونشر تلك القصص يف كتب  أقوى من التمثيل،وهي أفعال أهل اإلسالم
 .ومؤلفات على منهج الطراز اِلول

واملسلسالت واِلفالم غالبها للتسلية والتندر،وهذا أمر يشهد به الواقع جيب أال  :عشر  الدليل الحادي
:  من قوله تعاَل -فضاًل عن املنتجي واملمثلي -شى على املشاهدين يغيب عن الذهن عند إيراد احلكم،وخي

  َِا ُكنَّا خَنُوُض َونَ ْلَعُب ُقْل أَبِالل ِه َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْستَ ْهز اَل تَ ْعَتِذُروْا َقْد َكَفْرمُت * ئُوَن َولَِئن َسأَْلتَ ُهْم لَيَ ُقوُلنَّ ِإمنَّ
ْب طَآئَِفًة بِأَن َُّهْم َكانُوْا جُمْرِِمَي بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم إِ  ، فماذا تفيد اإلنسانية من   (2)ن ن َّْعُف َعن طَآئَِفٍة مِّنُكْم نُ َعذِّ

ُث ماذا يكون الشأن إذا اجرتأ إنسان على جتسيد شخص النيب ُممد،صلى .هذا التمثيل إال الضالل والنكال 
شعورهم استياء من اجلرأة على قداسة النبوة وخاصة يف نفوس اهلل عليه وسلم،أو غريع واهتاج الناس،وأثار 

إن حقًّا ُمتوَما علينا أن جنل اِلنبياء،عليهم السالم، والصحابة،رضوان اهلل عليهم، وأن جنل آل  املستقيمي
 حرمتهم مستمدة اِلنبياء وأصحاب اِلنبياء عن التمثيل والتشخيص ، واحرتاًما وإجالاًل لألنبياء أنفسهم؛ِلن

،كما أن حرمة اِلنبياء مستمدة من حرمة اهلل عز وجل،وهذا بعض حقهم على اإلنسانية من حرمة اِلنبياء
 .جزاء ما صنعوا ْلا من ْجيل وأدوا إليها من إحسان
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 لثاالمبحث الث
 ،رضوان اهلل عليهمحكم تجسيد شخصيات الصحابة

 :مطالب ستةوفيه 

حترميه يف حق أنبياء اهلل ورسله،عليهم الصالة والسالم،ويف حق على  أْجع القائلون باجلواز املقيد للتمثيل
، بينما اختلفوا يف حكم جتسيد شخصيات باقي ( 1)أمهات املؤمني واخللفاء الراشدين رضوان اهلل عليهم

 :  ،سأتناوْلا من خالل هذع املطالبالصحابة،دون اخللفاء الراشدين،وأمهات املؤمني؛إَل عدة أقوال

 األول  المطلب
 ،وأدلة أصحابهتجسيد أدوار الصحابة كلهم تحريم

ال جيوز متثيل شخصيات الصحابة كلهم صغارهم وكبارهم،وهذا قول من قالوا بتحرمي التمثيل مطلًقا،من 
وقد حرم اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة جتسيد شخصيات الصحابة،فقال بعد أن حتدث (.2)باب أوَل

وكذلك مُينع : " شخص النيب،صلى اهلل عليه وسلم،وكذلك سائر الرسل واِلنبياء،ُث قال عن عدم جواز ختييل 
صلى اهلل عليه –؛ فإن ْلم من شرف الصحبة، واجلهاد مع رسول اللَّه -رضى اهلل عنه–ذلك يف حق  الصحابة 

ما يوجب تعظيم قدرهم، ، والدفاع عن الدين، والنصح للَّه ورسوله ودينه، ومحل هذا الدين والعلم إلينا، -وسلم
 (.3)واحرتامهم، وإجالْلم 

 (.5)،والشيخ جاد احلق (4)وقال بالتحرمي أيًضا الشيخ ابن عثيمي،رمحه اهلل،

 :، واستدل احملرمون بأدلة،منها ( 6)وغريهم من أهل العلم 

 (.7) ْجيع أدلة حترمي التمثيل اليت وردت فيما سبق (1)

انة العالية يف اإلسالم كحكم صحبتهم للرسول،صلى اهلل عليه ما للصحابة،رضوان اهلل عليهم،من املك (2)
اء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاء  : وسلم،وأثىن عليهم اهلل،حيث قال سبحانه  ُمَُّمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

نَ ُهْم تَ رَاُهْم رُكَّعًا ُسجَّدًا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل مَِّن اللَِّه وَ  رِْضَوانًا ِسيَماُهْم يف ُوُجوِهِهم مِّْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك بَ ي ْ
                                                 

،وخالف يف كافة الصحابة ُممد رشيد رضا،رمحه اهلل،ومل يعرف له ُمَواِفٌق يف 53: حقيقته،تارخيه، ص: التمثيل : انظر  - 1
 زمنه،فتكون خمالفته شاذع

 .من هذا البحث  15 - 18: ص : انظر - 2
 .ه  1584الصادر يف ربيع اآلخر ( 6)سالمي مبكة املكرمة رقم قرار اجملمع الفقهي اإل: انظر - 3
  44 -40": حكم التمثيل يف الدعوة إَل اهلل"، و 25لقاء الباب املفتوح ص  - 4
 3/441: كحوث وفتاوى إسالمية يف قضايا معاصرة - 5
 .بأكمله " زجر السفهاء" ، و143: ص" أحكام فن التمثيل: "انظر  - 6
 .من هذا البحث 15ص  - 11: ص: انظر - 7
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جِنيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُع َفآَزرَُع فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوى َعَلى  ُسوِقِه يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع َمثَ ُلُهْم يف الت َّْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم يف اإْلِ
ُهم مَّْغِفرًَة َوَأْجراً َعِظيماً  لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّاَر َوَعدَ  وأثىن عليهم .  (1) اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِمن ْ

ُر النَّاِس قَ ْرين، ُُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم، ُُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم، ُُثَّ »: قوله  صلى اهلل عليه وسلم،ب ، الرسول َخي ْ
،َوَعْن َأيب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، (2)«َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم مَيِيَنُه، َومَيِيُنُه َشَهاَدتَهُ جيَِيُء أَقْ َواٌم 

َذَهًبا َما بَ َلَغ  اَل َتُسبُّوا َأْصَحايب، فَ َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم أَنْ َفَق ِمْثَل ُأُحٍد،»: قَاَل النَّيبُّ،َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَالَ 
ُر »: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ : ، وعن َعْن َعْبِد اهلِل، قَالَ (3)«ُمدَّ َأَحِدِهْم، َواَل َنِصيَفهُ  َخي ْ

يُء قَ ْوٌم َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم مَيِيَنُه أُمَّيِت اْلَقْرُن الَِّذيَن يَ ُلوين، ُُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم ُُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم، ُُثَّ جيَِ 
اَل »: قَاَل َرُسوُل اهلِل،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ : ، َوَعْن َعْن َأيب ُهَريْ رََة،رضي اهلُل َعْنُه،قَالَ ( 4)«َومَيِيُنُه َشَهاَدتَهُ 

ِسي بَِيِدِع َلْو أَنَّ َأَحدَُكْم أَنْ َفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا، َما أَْدَرَك َتُسبُّوا َأْصَحايب، اَل َتُسبُّوا َأْصَحايب، فَ َوالَِّذي نَ فْ 
معنا أثىن على الصحابة،رضوان اهلل  ،كما مرَّ وتعاَل سبحانه،فاهلل (.5)« ُمدَّ َأَحِدِهْم، َواَل َنِصيَفهُ 

لى شكل مسرحية،أو عليهم،وبي منزلتهم العالية،ومكانتهم الرفيعة، ويف إخراج حياة أي واحد منهم ع
فيلم سينمائي منافاة ْلذا الثناء الذي أثىن اهلل عليهم به، وتنزيل ْلم من املكانة العالية اليت جعلها اهلل 

 .ْلم،وأكرمهم هبا

إن متثيل أدوارهم وتقمص شخصياهتم جيعلهم جمال للسخرية والتندر؛ فهم سيعرضون أحواْلم قبل  (3)
ناهيك عن الكفرة  -يش،وال شك أن الفسقة وضعفاء الدين اإلسالم،وكيف كان يسخر منهم كفار قر 

وإن . سيضحكهم ما أضحك مشركي قريش،ويف هذا إسقاط لقدرهم،وتقليل من شأهنم  -واملنافقي 
جرأة أرباب املسارح على تصوير بالل وأمثاله من الصحابة،رضوان اهلل عليهم،بدعوى ضعف 

ء اِلربعة،ودعوى أهنم ليس ْلم من احلصانة والوجاهة ما مكانتهم،ونزول درجتهم يف اِلفضلية عن اخللفا
ِلن لكل صحايب فضاًل .مينع من متثيلهم وتعريضهم للسخرية واالستهزاء يف نظرهم؛فهذا غري صحيح

خيصه،وهم مشرتكون ْجيًعا يف فضل الصحبة،وإن كانوا متفاوتي يف منازْلم عند اهلل،جل وعال، هذا 
بل إن يف متثيل بالل (.6()مينع من االستهانة هبم -ضل الصحبة وهو ف -القدر املشرتك بينهم 

 .ْلو سري على منهج مشركي قريٍش الذين أنقصوهم قدرهم ،وصهيب،رضي اهلل عنهما،استخفافًا هبم

                                                 

 . 24:الفتح - 1
 3/141" ال يشهد على شهادة زور إذا شهد"،باب(2642)رواع البخاري يف صحيحه برقم  - 2
 4/0،... "لو : قول النيب صلى اهلل عليه وسلم "،يف باب (3643)رواع البخاري برقم  - 3
،والبخاري يف صحيحه 5/1462لذين يلوهنم ،  فضل الصحابة ُث: ،يف باب (2433) رواع مسلم يف صحيحه برقم  - 4

 4/3، ( 3641)برقم
 1464/ 5حترمي سب الصحابة رضي اهلل عنهم ، : ، يف باب (2458)رواع مسلم يف صحيحه برقم  - 5
 ه   16/5/1343، بتاريخ ( 13)قرار هيئة كبار العلماء رقم : انظر  - 6
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رضوان اهلل الذي انزرع يف عقول الناس للصحابة اِلجالء،،متثيل أدوارهم سيسلب عنهم اْليبة والوقار (5)
جتد املمثل الذي جسد شخصية  وقدل أدوارهم من عرف بالفسق والفجور،خاصة عندما ميثعليهم،
على نفس الشاشة،بل ويف نفس اليوم يعرض له مسلسل،أو فيلم ميثل أدوار فسق وفجور،وال  ؛صحايب

 . شك أن املشاهد سريبط بي الشخصيتي،وال مدعاة للمكابرة بنفي هذع الوقائع

حىت تكتمل احلبكة الروائية ، ويف ؛رض ما يدور يف بيوت هؤالءإن هذع اِلفالم واملسلسالت البد أن تع (4)
أعظم خلق اهلل،صلى اهلل بينما ! كيف جرؤوا على هذا ؟هذا اعتداء على خصوصياهتم،وإنك لتعجب

يف اجلنة لشدة غرية ،رضي اهلل عنه،عليه وسلم،امتنع يف رؤية منامية أن يدخل قصرًا لعمر بن اخلطاب
َنا أَنَا نَاِئٌم ِإْذ : " َأيب ُهَريْ رََة، َعْن َرُسوِل اهلِل،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ  عمر،رضي اهلل عنه،فَ َعنْ  بَ ي ْ

َفذََكْرُت ِلُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب، : ِلَمْن َهَذا؟ فَ َقاُلوا: رَأَيْ ُتيِن يف اجْلَنَِّة، فَِإَذا اْمَرأٌَة تَ َوضَّأُ ِإََل َجاِنِب َقْصٍر، فَ ُقْلتُ 
رََة ُعَمَر، فَ َولَّْيُت ُمْدِبرًا  يًعا يف َذِلَك اْلَمْجِلِس َمَع َرُسوِل اهلِل " َغي ْ قَاَل أَبُو ُهَريْ رََة فَ َبَكى ُعَمُر، َوَنُْن ْجَِ

فكيف جرؤ هؤالء على ، (1)بَِأيب أَْنَت يَا َرُسوَل اهلِل َأَعَلْيَك َأَغاُر؟: َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ُُثَّ قَاَل ُعَمرُ 
ويأتون مبمثلة متِبجة لتقوم بدور عاتكة  ،عنه أن يظهروا بيوت الصحابة وعلى رأسهم عمر،رضي اهلل

أدري  ولست(.  2)وقد عِب عن هذا أحد الكتاب املصنفي من التيار الليِبايل؟  زوجه،رضي اهلل عنهما
ل زوجته ِلخذ اِلحكام الشرعية منه،هل هل سيأتون برجل ميثل كيف كان عمر،رضي اهلل عنه،يُقبِّ 

فال شك أنه ستعرض لقطات محيمية بي الزوج  !يرضى هبذا رعاع القوم،فضاًل عن أخيارهم ؟
 (.3)وزوجته،فهل هذا يليق؟

                                                 

 ،(2344)رواع مسلم يف صحيحه برقم  - 1
عندما أجد أن تشخيص الفاروق يف : ل الكاتب عبد اهلل بن خبيت ، نشر يف جملة الرياض، كتب يقول من مقا  - 2

اِلعمال الدرامية غري مالئم فنياً وأخالقياً فاِلمر بالنسبة يل يتصل بالفن من جهة وبصميم االحرتام من جهة أخرى وال 
رته يف ذهين كمسلم سعودي غري صورته يف ذهن املسلم صو . عالقة له مبا دار للفاروق يف أذهان الناس ماليي الصور

= = أنشأ كل منا للفاروق صورة ذهنية وفقًا ملفهوم العظمة يف ثقافته . اِلفريقي أو يف ذهن املسلم االندونيسي
. فاِلفريقي مثاًل سريى الفاروق يف صورة اِلبطال والعظماء املرتاكمة يف ذهنه من تراثه وحسب تعريف جمتمعه للعظمة

هذا يعين توفر صور ذهنية بعدد البشر الذين عرفوع وعرفوا دورع يف . وهكذا االندونيسي واِلورويب وغريهم من البشر
سوف . تتنامى مع منو املعرفة عند حاملها الصحايب اجلليل هي صورة متطورةكل صورة ذهنية ْلذا .التاريخ اإلسالمي

حسب وجهة نظري أن أحد أسباب . سان ُمشور يف صورة رجل واحدتتضرر عظمة الفاروق يف أعماقنا بتحويله إَل إن
مت حتييد اخليال . تراجع االحرتام للمسيح عليه السالم يف الغرب توفر صورة موحدة له جيتمع عليها املؤمنون باملسيحية

ا هناك حبس كأمن. ومدخالت الثقافات املختلفة وفرضت على الناس صورة العظمة اليت رآها الفنان الذي رسم الصورة
صادر حق الناس يف التعبري )إذا عِبنا عنها بلغة السياسة هذع اِليام ميكن القول . للحرية واحلد من اخليال وجتلياته

بقدر ما متتعنا الدراما فهي حتبسنا وتضيق . الرؤية اجلمالية ال ختتلف عن الرأي يف هذا الصدد(. وفرض عليهم رأياً واحداً 
  .الرواية كتبت لتقرأ. بالرواية يعرف أن جمرد حتويلها إَل عمل سينمائي يضر هبا من يهتم. علينا اخليال

يف مسلسل عمرو بن العاص والذي عرضه التليفزيون املصري؛ مت تصوير عمرو رضي اهلل عنه وهو يغازل زوجته بكلمات  - 3
 .احلب والغرام، ُث توجها للسرير،فهل يليق هذا بشخصية الصحايب اجلليل 
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 سبِّ ال خيلو من إن يف عرض اِلفالم،واملسلسالت،وما شاهبها عن صحابة النيب،صلى اهلل عليه وسلم، (6)
لهم املشركون والكفرة،وهذا ال يقبل به مسلم؛فهل يرضى عاقل أن ميثل أحد اإلسالم عندما يكون مقاب
؟ بل ويعرض حياهتم  ،وقد سقطت بينهما الكلفة،وهم يف لقاءات غري رْسيةدور زوجته ويظهرع لألنام

 ؟للناس املعيشية

من ستتناول هذع اِلعمال الفنية اخلالفات اليت حدثت بي الصحابة،رضوان اهلل عليهم،وما حدث  (4)
 :خالف بي الصحابة،رضوان اهلل عليهم،جيب أن يُطوى،قال القحطاين يف نونيته

 يوِفِهم يَوَم الَتقى اجَلْمعانِ           ِبسُ  الَوغى دَع ما َجرى َبَي الَصحابَِة يف
ُهم  ِر َمْرحومانِ             وَِكالَُها يف احَلشْ              ُهمْ      َوقاتُِلُهم لَ                    فَ َقتيُلُهم ِمن ْ

 حَتْوي ُصدوُرُهم ِمَن اَِلْضغ   انِ  ِر يَ ْن    زُِع ُكلَّ م          ا                                  احَلْش         َوالَلُه يَ ْومَ 

من فيلم إال ويتنازع  ومعلوم أنه ما. ث البد أهنا سرتد يف هذع اِلفالم واملسلسالتوهذع اِلحدا
بي  على ألسنة الناس،وسفهاء القوم، لتعليق على أحداثه ، وهكذا ستكون حياة الصحابةهدون بااملشا

 .مؤيدين ومعارضي ،فما الفائدة من نشر أحداث ال مصلحة لألمة بإعادة نشرها

 الثاني المطلب
 بشروط ،وجواز تجسيد أدوار من سواهمكبار الصحابة  تجسيد أدوار تحريمالقول ب
 :وفيه مسألتان 

 :القائلون بذلك،وأدلتهم : المسألة األولى
  -، وجيوز متثيل سواهم  -كاخللفاء الراشدين   -إنه حيرم متثيل كبار الصحابة : يقول أصحاب هذا القول 

واستدل أصحاب هذا القول (.1)و هبذا القول صدرت فتوى جلنة اِلزهر  -كصهيب،وبالل،رضي اهلل عنهما
 :مبا يلي 

 (.2)  ،اليت سبق ذكرهاواز التمثيلأدلة ج :الدليل األول

إن كبار الصحابة إمنا ُمنع من متثيلهم لقداستهم،وملا ْلم من املواقف اليت نشأت حوْلا : الدليل الثاين 
اخلالفات،وانقسام الناس إَل طوائف مؤيدين ومعارضي،خبالف غريهم ممن مل ينقسم الناس يف شأهنم،فيجوز 

 (.3)متثيلهم 

                                                 

 . 144: ص " أحكام فن التمثيل "ه  ، و 1344جملة اِلزهر ُمرم : نظر ا - 1
 .من هذا البحث 14،  15: انظر ص  - 2
 .43:  ص "البيان املفيد عن حكم التمثيل واِلناشيد : "انظر - 3



35 

 

عن كبارهم،فليس هناك من  -الذين جيوز أن متثل أدوارهم -ول درجة هؤالء الصحابةنز  :الدليل الثالث
 .الوجاهة واحلصانة ما مينع متثيلهم 

أولئك الذين ال : ومن ُث أجازوا متثيل أدوار غالبية الصحابة ، ويراد بغالبية الصحابة،رضوان اهلل عليهم،
ري املسلمي صورة ُمددة،جتعلهم حيظون مبزيد ودهم حيظون بطول مدة الصحبة،وال يوجد ْلم يف أذهان ْجاه

واحرتامهم،مع ثبوت العدالة ْلم، وعددهم ال حيصى،وهؤالء جيوز متثيل أدوار حياهتم بثالثة شروط وضعها 
 .وهذا ما سأتناوله يف املسألة الثانيةاجملوزون،

 :الصحابة غير كبار تجسيد أدوار  هم إلجازةشروط: المسألة الثانية 
إبراز ما يف حياة هؤالء الصحابة،رضوان اهلل عليهم،من : أن تكون الغاية من التمثيل هي :األول الشرط

معامل اخلري البارزة، ومدى متسكهم بدين اهلل، وما قدموع من غال ونفيس من أجل انتصار مبادئه، وانتشار 
اة هؤالء الصحابة،رضوان عدله،وْساحته،والبعد عن جوانب الفَت اليت حتتمل اختالف وجهات النظر يف حي

اهلل عليهم،حىت ال نسئ إليهم من قبل املتلقي الذين قد يسيئون الظن هبم،أو ال حيسنون فهم ما أسفر عنه 
 .اجتهادهم

عن  -بالسرد املوضوعي -أن يتم التمثيل بأسلوب صادق بعيد عن املبالغة اليت خترج :الشرط الثاني
 .د تغرى على التقليد أو تغليب جانب املفسدة على املصلحة يف العملصدقه وحيادع، وبعيد عن اإلثارة اليت ق

ُممود السمعة،مرضى السرية،ال يؤخذ عليه ما  -رجاًل كان أم امرأة -أن يكون املمثل :الشرط الثالث
 .(1)يقدح يف عدالته،أو جيرح نزاهته،وأن يكون مشهوًدا له باخللق اجلميل،والفكر املستقيم

 الثالث المطلب
 استثناء كلهم بالجواز تمثيل شخصيات الصحابة  ل بالقو 

علي / ونقلت بعض مواقع االنرتنت بأن هذا القول هو قول د(.2) وهذا قول ُممد رشيد رضا 
 :،وغريهم،واستدل هؤالء مبا يلي (3)صاليب،أحد علماء ليبيا

 .(4)أدلة إجازة التمثيل مطلًقا  :الدليل األول

                                                 

 1531-3-15الذي ناقشه يوم اِلحد  -عضو جممع البحوث اإلسالمية  -عبد اهلل مِبوك النجار / كحث د: انظر  - 1
 .املنعقد بالقاهرة ( أصحاب رسول اهلل )ه  مؤمتر جممع البحوث اإلسالمية الرابع عشر 

 2350/ 6فتاوى ُممد رشيد رضا : انظر - 2
 االنرتنت، حكم متثيل أدوار الصحابة، إبراهيم أمحد - 3

: http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1 
 .من هذا البحث 14،  13انظر ص  - 4

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1
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يل الذي مينع من متثيل الصحابة،مع شرط االلتزام بأن يكون متثيلهم عدم وجود الدل :الدليل الثاني 
بشكل يظهر ُماسن ذلك الصحايب؛ِلجل االتعاظ بسريته،واشرتطوا إلجازة هذا التمثيل التحري،وضبط السرية 

 .دون إخالل هبا من أي جهة كانت 

 .ا إن مسألة جتسيد الصحابة مسألة نفسية ال دليل شرعي عليه :الدليل الثالث

إن الفضائيات واملسلسالت أصبحت وسيلة التلقي لدى اِلبناء،وهي من الوسائل  :الدليل الرابع 
 .العظيمة يف التأثري على الناس ، واليت جيب توظيفها مبا خيدم اإلسالم ،كما جيب تنقيتها من السلبيات

اليت جتسد  ل الفنيةيف اِلعما على الصحابة، ما اخلوف من ظهور زيادات مكذوبةأ:  الدليل الخامس
هبا الكثري من املكذوبات  والسري،التاريخو ملنع تلك اِلعمال؛فكتب اِلحاديث، ؛فليس مسوًغاأدوارهم

 .واملوضوعات،ومع ذلك مل يقل أحد مبنع كتب اِلحاديث،والتاريخ،والسري 

 الرابع المطلب
 في حكم تمثيل الصحابة،رضوان اهلل عليهمالتوقف 

اِلوَل البعد عن متثيلهم،واالستيعاض عن ذلك بالبدائل،وال : ه الزحيلي،حيث قال وبه قال الدكتور وهب  
 .نرم متثيل أدوار الصحابة،وال جنيزع يف نفس الوقت

 الخامس  مطلبال
وثالثة فقط من العشرة المبشرين  ،أمهات المؤمنين،والخلفاء الراشدين،تحريم تجسيد أدوارالقول ب

 زبير؛ لما لهم من المكانة عند المسلمين،أبو عبيدة،وطلحة،وال: بالجنة 
 سعيد،وعبد الرحمن،وسعد،وباقي الصحابة: وأجاز تمثيل بقية العشرة 

إن ما استقر عليه الفقه املعاصر من مدة : )وهذا قول الدكتور يوسف القرضاوي،وعلل فتواع باجلواز بقوله
خللفاء الراشدين،والعشرة املبشرين،باجلنة وأمهات طويلة أهنم مل حيرموا متثيل ْجيع الصحابة،وإمنا حرموا متثيل ا

،واستدل القرضاوي بظهور فيلم عن سيدنا خالد بن الوليد،رضي اهلل عنه،قبل مخسي سنة يف (املؤمني
مصر،مثله وأخرجه املمثل حسي صدقي،ومل يعرتض عليه أحد من علماء اِلزهر ،كما مت من فرتة جتسيد دور 

 عنه،عم الرسول،صلى اهلل عليه وسلم،وجسد الدور ممثل إجنليزي ومل يعرتض محزة بن عبداملطلب،رضي اهلل
ال جيوز أن نتوسع يف حترمي التمثيل،موضًحا أن ْلذع التمثيليات : العلماء على متثيله، وشدد القرضاوي على أنه 

على قناة « ياةالشريعة واحل»ضمن برنامج  وقال. دور كبري يف التعريف برموز اِلمة،ونشر الدعوة والقدوة
؛يف معرض ردع على سؤال من أحد املشاهدين،حول جواز جتسيد اِلنبياء،والرسل، والصحابة؛يف «اجلزيرة»

هذا موضوع فيه كالم كثري،  : )إشارة إَل مسلسل القعقاع،وجتسيم شخصية أيب بكر الصديق يف حلقته الثالثة
 ، ، وحيكي تاريخ الصحابة سلسل،وهو مسلسل رائعوأنا قرأت امل ، « القعقاع بن عمرو »إمنا نن يف حلقات 
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، واخللفاء  ، فلعل هذع الصورة أفلتت منهم ِلنه املفروض يف أيب بكر وعمر معاجلة طيبة ، ويعاجل قضية الفَت
ل رائع     لس   ، ولكنه مس ، ولعل هذع الصورة أفلتت هم     دين أن يظهروا هبالة عليهم وال يظهروا بأنفس      الراش
 (.1)فعال 

 المطلب السادس
 بينه الترجيحمناقشة األقوال،و 

 :من خالل استعراض أدلة اِلطراف املتنازعة يف حكم متثيل الصحابة؛جند أن

التحرمي مطلًقا،وجلميع الصحابة،هو قول منضبط،مع قوة أدلته،وسالمة الذي يقول ب :القول األول
 .ا التناقضيف حي أن اِلقوال اِلخرى حتمل يف طياهت. استدالله

الذي استدل جبواز متثيل غري كبار الصحابة،بعلة أن الكبار،رضوان اهلل عليهم، حدث  :القول الثانيو 
هل يف هذا القول تعظيم لكبار الصحابة،أم ذم :انقسام حوْلم إَل طوائف مؤيدين ومعارضي،وما أدري

ه الرافضة؛فهل يقام ْلم وزن كحيث ال من الذي خالف يف الصديق والفاروق ؟ إن كان املقصود ب:ْلم؟وما أدري
 جيرحون عند جتسيد هؤالء الصحابة ؟ 

القداسة،وانقسام الناس حوْلم، فإذا كانت ْلم القداسة؛فهل يلتفت ملن : وقد عللوا التحرمي مبتناقضي 
م ؟ خالفوهم، وانتقصوا من قدرهم بعدما أثىن عليهم اهلل،عز وجل،وأثىن عليهم رسوله، صلى اهلل عليه وسل

 .فهم جعلوا من أسباب عدم متثيل أدوارهم انقسام الناس حوْلم

ُث أجازوا متثيل بقية الصحابة كحجة أن ليس ْلم من الوجاهة واحلصانة ما . فالتعليل ْلذا القول عليل  
، صلى اهلل عليه  بل لكل صحب ُممد ، وهذا فيه تنقص ْلم،رضوان اهلل عليهم ، ليس لكبار الصحابة

فكيف مبن  ، فإذا كان من أجاز قد انتقص من قدرهم . ويكفيهم فضل الصحبة ، ة وحصانةوجاه وسلم،
ملاذا هُتدر هذع احلرمات يف حق بقية سلف هذع اِلمة وصاحلها،وفيهم : "سيمثلهم ؟ قال بكر أبو زيد رمحه اهلل

هم عشريته  -أسلموا ممن -العشرة املبشرون باجلنة،وأعمام النيب،صلى اهلل عليه وسلم،وحلمة قريش وسداها
؟ وهكذا يف كوكبة " أهل بيته"  (2)وقراباته،صلى اهلل عليه وسلم،والنيب،صلى اهلل عليه وسلم،قد أوصى بعرتته

اللهم إين أبرأ إليك من إهدار : الصحابة،رضي اهلل عنهم،والتابعي،ومن تبعهم بإحسان إَل يوم الدين،أقول
 (.3")حرمات املسلمي،أو النيل منها

                                                 

  :جي دد اجل دل ح ول ظهور الصحابة يف الدراما ، اإلنرتنت « القعقاع»مسلسل ، رانيه غامن - 1
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=146593&issueNo=1030&secId=26# 

ينِّ َلُكْم فَ َرٌط، َوِإينِّ أَي َُّها النَّاُس، إِ »:قاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ  - 2
رًا َمْوِعدُُكُم احلَْْوضُ   .صحيح اإلسناد ومل خيرجاع : ،وقال 2444رواع احلاكم يف مستدركه برقم ... " أُوِصيُكْم ِبِعت َْريت َخي ْ

 .55: التمثيل حقيقته،تارخيه،حكمه، ص - 3

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=146593&issueNo=1030&secId=26
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وضعوا ضوابط يعلم كل مطلع على اِلعمال الفنية عدم امكانية حتقيقها،واحلكم على الشيء فرع ُث  
 .على  تصورع 

وهو من أجاز متثيل الصحابة مطلًقا،واستدلوا بعدم وجود الدليل الذي مينع  :أما القول الثالث
فر عنه الواقع؟ بل وجعلوا أن التمثيل،وما أدري هل غمت أعينهم عن اِلدلة من الكتاب،والسنة،والعقل،وما اس

،جعلوا اْلوى والذوق َها املعتمد عليهما يف وهبذا التعليل العليلمسألة جتسيد الصحابة مسألة نفسية،
إن الفضائيات : التحرمي،وأدلة التحرمي النقلية والعقلية خري دليل على سقوط هذا القول العليل ، وأما قوْلم

ليل شرعي يعتمد عليه ويعول؟ فالغاية يف اإلسالم ال تِبر الوسيلة،إال أصبحت وسيلة تلقي،فهل هذا الدليل د
وأما استدالْلم باِلحاديث املوضوعة،فمن .يف حاالت ُمددة؛كالكذب للمصلحة،وقطًعا التمثيل ليس منها

أهنا موضوعة،وأما التمثيل  أغرب االستدالالت؛فمعلوم أن اِلخبار املوضوعة يف الكتب نبه عليها الثقات
رضي اهلل حرق عمر،: من اِلخبار املوضوعة كذلك تلك كتابة،وهذع جتسيد،فمثالً رضها على أهنا حقيقة،فيع
؛فيصدقها الناس،ونزرع يف قلوهبم متثياًل ،لبيت فاطمة،رضي اهلل عنها،فهل سنعرض هذع احلادثة املكذوبة عنه

 !عداوة عمر،رضي اهلل عنه؟

هم منه الكراهية وهذا القول على كل حال أقرب إَل وهو القائل بالتوقف فقد يف:أما القول الرابع
،ولعل صاحب هذا القول مل تكتمل عندع "ال نقول باجلواز:"التحرمي؛ِلنه أرشد إَل البعد عن التمثيل،بل وقال

 .اِلدلة،وصاحب هذا القول على اِلقل مل جيز التمثيل،فأصبح قوله بعدم التحرمي ال أثر له 

بالقول الثاين،ويرد عليه مبا يف الرد على القول الثاين،ويزاد عليه أنه ال فهو أشبه :أما القول الخامس
: ضابط عندع عندما فرق بي العشرة املبشرين باجلنة،رضوان اهلل عليهم أْجعي،فهل يف جواز متثيل كل من

رضوان اهلل سعيد، وعبد الرمحن،وسعد،إنقاص لقدرهم،رضوان اهلل عليهم ؟ أم أن العلة عندع بأن طلحة والزبري،
 عليهما ،كانا يف معركة اجلمل؛فيخشى من نشر الفتنة ؟ 

إن أبا عبيدة،رضي اهلل عنه،مات يف عهد عمر،رضي اهلل عنه،فلماذا أخرجه وهو مل يدرك : فيقال 
حرم متثيل دورع لفضله؛فريد بأن جلميع العشرة فضل،فلماذا أجزت متثيل : املعركة،وال الفتنة ؟ فإن قال

بد الرمحن،دونًا عن الباقي ؟ واستدالله بتمثيل دور خالد بن الوليد،رضي اله عنه،دون سعد،وسعيد،وع
هل هذا دليل يُعول عليه ؟ وما أدراك أنه مل يوجد اعرتاض ؟ هل استوفيت البحث ؟ بل كل : اعرتاض،فيقال 

مية؛فكانت سبًبا من حرموا التمثيل مطلًقا؛هم معرتضون،وقد يكون املسلسل قد نشر دومنا وجود هالة إعال
 .لعدم الرد عليه وحترميه 

ن متثيل أدوار الصحابة،رضوان اهلل عليهم،أو متثيل بعضهم، قول خاٍل من الدليل،ويفضي إَل إ :والراجح 
 .شر عظيم،ومفسدة ال يعلم مداها إال اهلل،وإنزال لقدرهم،وتشويه لصورهتم،وهتك ِلستارهم،وكشف لعورهتم
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ل إَل اِلقوال القاطعة بالتحرمي؛فيحرم جتسيد أدوارهم يف أي تصل كحا وما أوردوع من مِبرات ال  
واهلل املوفق، وهو أعلم . ،أم صورًا،أم جمسماٍت أفالًما،أم مسلسالٍت متثيلية،أم كرتونية: صورة،سواء أكانت 

 .وأحكم 
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 البحثخاتمة 

خلصت فيه البحث،الذي  احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات،وأشكرع على ما يسر يل من إمتام هذا
 :إَل  -بتوفيق اهلل  -

بشروط،أم بال شروط؛ ملا يرتتب عليه من : منه سواء أكان شيءحرمة التمثيل بوجه عام،وعدم جواز أي 
مفاسد عظيمة ،وحرمة جتسيد أدوار اِلنبياء،عليهم الصالة والسالم،والصحابة،رضوان اهلل عليهم،بوجه خاص،  

،أو فغي الرسوم املسرح،أو يف املسلسالت، واِلفالم،والتمثيليات: علىالتمثيل  ال فرق بيكبريهم وصغريهم،
من  اإلباحةملا يرتتب على املتحركة،أو وضع صور يف الروايات للصغار أو للكبار؛فكل ذلك داخل يف التحرمي؛

 : مفاسد،منها 

ع املثل العليا،إذ أهنم سيقود إَل تشكيك املؤمني يف عقائدهم،وتبديد ما وقر يف نفوسهم من متجيد هذ (1)
يف  -حقًّا -قبل رؤية هذع املشاهد يؤمنون حقًّا بعظمة اِلنبياء،عليهم السالم،ورسالتهم ، ويتمثلوهنم 

فإذا هبم بعد العرض قد هانت يف نفوسهم تلك الشخصيات  -أكمل مراتب اإلنسانية،وأرفع ذراها
خالط ، وقد تقمصهم املمثلون يف صور الكرمية ، وهبطت من أعلى درجاهتا إَل منازل العامة واِل

وقل مثل هذا يف حق الصحابة،رضوان اهلل . وأشكال مصطنعة؛مما يتقلص معه ظل الدين واِلخالق 
 .يهم عل

سيقود إَل إثارة اجلدل،واملناقشة،والنقد،والتعليق،حول هذع الشخصيات الكرمية وممثليها من أهل الفن  (2)
رة أخرى،وها نن نرى صفحات للفن واملسرح، وجمادالت يف التعليق تا،والنقاد واملسرح تارة،ومن النظارة

ولو ُمثِّلوا؛َلُعلِّق . والنقد ، وأنبياء اهلل ورسله،عليهم السالم، مثل كالم اهلل عز وجل ، فوق النقد والتعليق 
 .عليهم كحجة تقييم العمل الفين 

(3)  
ُ
بادئ امل

َ
عاصرة، وفْهُم الشخصيات يف ضوء املبادئ تفسري التاريخ على ضْوء أحداث العصر والبيئة وامل

ما حدث فعاًل يف متثيلية أيب َذرٍّ : السائدة، وذلك يف غاية اخلُطورة،وهو تزييف للتاريخ، وِمن أمثلة ذلك
لقد كانت َمْهزلًة؛ فأبو . الِغفاري ،رضي اهلل عنه،واليت عَرضها التليفزيون املصري يف يوم ِمن اِليام

وعبد الرمحن  -وهو َمن هو اتزانًا وِحكمةً -صاحب مْخٍر ونساء،عابثٌ ر بصورة ظهسفيان،رضي اهلل عنه،
َبشَُّر باجلنة، وهذا 

ُ
بن عوف،رضي اهلل عنه،إقطاعي  باملعىن الذي تَ ْعِنيِه الكلمُة يف العصر احلاضر، وهو امل

 (.1)وذاك ِمن الصحابة،رضوان اهلل عليهم،يف صورة هي َمْسٌخ للتاريخ 

فاسد متثيل اِلنبياء،عليهم السالم،والصحابة،رضوان اهلل عليهم،وال شك أن هناك غريها هذع أمثلة من م
 .ما ال حُيصى من املفاسد 

                                                 
 .، الطبعة اخلامسة  ، دار املعارف 561 -2/568انظر فتاوى اإلمام عبد احلليم ُممود  - 1
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 التوصيات

 :خلص البحث إَل أَهية طرح بعض التوصيات 

 .أن يُنشر بي الناس عظمة اِلنبياء،عليهم الصالة والسالم،وزرع هيبتهم يف قلوب العباد،وتوقريهم  (1)

لكتب واملطويات،واحملاضرات الشرعية،والِبامج اإلعالمية اليت تبي مكانة الصحابة،رضوان أن ُتصَدر ا (2)
 .اهلل عليهم،حىت حُيافظ على هيبتهم ومقاهم عند أهل اإلسالم

: أن خُتاطب الدول،واحلكومات اإلسالمية،ووزارات اإلعالم،يف الدول اإلسالمية لعدم نشر،أو فسح أي (3)
د فيها أدوار اِلنبياء،عليهم السالم،أو الصحابة،رضوان اهلل عليهم،سواء فيلم،أو مسلسل،أو مشهد،جتس

أفالًما سينمائية أو تليفزبونية،أومشاهد مسرحية،أو رسوًما متحركة،أو ظل،أو أي صورة يظهر : أكانت
فيها الصحايب صوتًا أو صورة،عِب أجهزة التلفاز،أو املذياع،أو صور يف روايات الكبار أو الصغار،وال 

ق بي كبار الصحابة،وغريهم،وال من تأخر إسالمه منهم،ويُبي للناس أن الفرق بينهم هو يف منزلتهم فر 
 .عند اهلل،وأما عند الناس؛فلكل منهم فضل الصحبة اليت ال جيوز االجرتاء عليه،وال تنقصها

روا باهلل،جل أن خُياطب العلماء والدعاة،الذين أجازوا متثيل أدوار الصحابة،رضوان اهلل عليهم،ويذك (5)
وعال،ويُبي ْلم احلكم الشرعي الذي قد يكون غائًبا عنهم،وأن تُوضح ْلم املآالت السيئة لتجسيد 

 .أدوار الصحابة

 خماطبة املنتجي،ونقابات املمثلي،بأن يتقوا اهلل يف أنفسهم،وأن يُعرضوا عن إنتاج اِلفالم،واملسلسالت، (4)
 ر،وإضاعة اِلوقات واِلعمال اليت جتسد فيها أدوار اِلنبياء،واِلعمال الفنية عامة؛ملا فيها من اِلضرا

 والصحابة،رضوان اهلل عليهم اليت جُتسد فيها  عليهم السالم،

 .خماطبة مالك القنوات الفضائية، ومطالبتهم بعدم نشر هذع اِلفالم واملسلسالت (6)

ِب اخلطب والدروس،من خماطبة وزارات الشؤون اإلسالمية يف البالد اإلسالمية؛بأن حيذروا الناس ع (4)
 .خالل اخلطباء واحملاضرين، ومطالبتهم بعدم مشاهدة مثل هذع اِلفالم

أن خُتاطب وزارات التجارة،الغرف التجارية يف العامل اإلسالمي، وُتطالب بعدم نشر إعالناهتم التجارية  (0)
 عليهم،ومقاطعة يف هذع القنوات اليت تبث هذع اِلفالم واملسلسالت املسيئة لصحابة النيب،رضوان اهلل

وخاصة اإلعالنات املصاحبة لعرض . اإلعالنات اليت تُبث على هذع القنوات حىت ال يكونوا من مموليه
 .هذع اِلعمال؛حىت يضعف متويلها

خماطبة وزارات الرتبية والتعليم يف البالد اإلسالمية؛لتضمي مناهجها ما حيض على توقري وتعظيم  (4)
 .النيب،عليهم السالم اِلنبياء،عليهم السالم،وصحابة
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إرشاد اِلمة إَل عدم التقليل من تأثري كتاب اهلل،عز وجل،وسنة رسوله،صلى اهلل عليه وسلم،يف وعظ  (18)
َوَما َكاَن َربَُّك  : الناس؛فإن ما وعظ اهلل به مشركي الزمن اِلول صاحل لكل زمان ومكان،قال تعاَل 

 والضحك، إن هذا اجليل ال ينفع معه إال اللهو،: لة وإرشادهم إَل البعد عن ترديد مقو  . (1) َنِسي اً 
 .والدفوف 
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 قائمة المصادر والمراجع

  -مكتبة الرشد . ط -مد بن موسى بن مصطفى الدايل ُم/ د -أحكام فن التمثيل يف الفقه اإلسالمي  (1)
 .م 2812 -ه  1533الرياض الطبعة الثانية 

 -ُمي الدين أيب زكريا حيي بن شرف النووي :اهلل عليه وسلم،تأليفاِلذكار من كالم سيد اِلبرار،صلى  (2)
 .م2812 -ه 1533 -الطبعة الرابعة  -دار املنهاج جبدة : الناشر 

أبو بكر عبد الرزاق بن َهام بن نافع احلمريي اليماين  -اِلمايل يف آثار الصحابة للحافظ الصنعاين (3)
 . القاهرة -مكتبة القرآن : الناشر -جمدي السيد إبراهيم: قيقحت -الصنعاين

الطبعة اِلوَل  -الرياض  -دار الوطن . ط  -شيخ اإلسالم ابن تيمية  -االستغاثة يف الرد على البكريِّ  (5)
 .م1444ه  1514

 -الطبعة اِلوَل  -احلافظ أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين   -اإلصابة يف متييز الصحابة  (4)
 م 2880 - 1524 -القاهرة 

 -مكتبة الرشد . ط -شيخ اإلسالم ابن تيمية  -ضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم اقت (6)
 .م 1446 -ه  1514الطبعة اخلامسة  -الرياض 

الطبعة  -دار العاصمة  -عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي  -إيقاف النبيل على حكم التمثيل  (4)
 .ه 1511 -اِلوَل 

 -القاهرة  -دار احلديث . ط-جاد احلق علي جاد احلق  -ا معاصرة كحوث وفتاوى إسالمية يف قضاي (0)
 .م 2884/ ه  1526

مكتبة الرتبية  -عبد اهلل بن عبد الرمحن السليماين  -البيان املفيد عن حكم التمثيل واِلناشيد  (4)
 . ه 1518 -الطبعة اِلوَل  -اإلسالمية 

الرز اق احلسيين، أبو الفيض، امللق ب ُمم د بن ُمم د بن عبد  -تاج العروس من جواهر القاموس  (18)
 .دار اْلداية : الناشر -جمموعة من احملققي : مبرتضى، الزَّبيدي ، حتقيق

الطبعة اِلوَل  -دار الراية بالرياض  -حقيقته،تارخيه،حكمه، إعداد بكر بن عبد اهلل أبو زيد : التمثيل (11)
 .ه 1511

حتقيق ُممد ُيسري  -شيخ اإلسالم ابن تيمية  -ثبوت النبوات عقاًل ونقاًل،واملعجزات،والكرامات  (12)
 .م 2886/ ه   1524القاهرة  -الطبعة اِلوَل  -دار ابن اجلوزي . ط -سالمة 
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 -الرياض  -دار الوطن . ط  -صاحل بن أمحد الغزايل  -حكم ممارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية  (13)
 .م 1444 -ه  1514الطبعة اِلوَل 

دار الفكر : الناشر -عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  -املأثور الدر املنثور يف التفسري ب (15)
 .بريوت -

 -دار اْلداية . ط -عبد الرمحن بن سعد الشثري  -زجر السفهاء عن إباحة متثيل الصحابة واِلنبياء  (14)
 . م 2812 -ه  1533الطبعة اِلوَل 

أبو عبد الرمحن ُممد ناصر الدين، : فاملؤل -سلسلة اِلحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (16)
 -مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض: الناشر -بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، اِلشقودري اِللباين 

 .اِلوَل: الطبعة

أبو داود سليمان بن اِلشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو اِلزدي  - سنن أيب داود (14)
 . بريوت -املكتبة العصرية، صيدا : الناشر -ُميي الدين عبد احلميد  ُممد: حتقيق -السِِّجْستاين 

ُممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى حتقيق  -سنن الرتمذي  (10)
،وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف (3ج  )،وُممد فؤاد عبد الباقي (2، 1ج  )أمحد ُممد شاكر :وتعليق

: الطبعة -مصر -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب  :الناشر -(4، 5ج  )اِلزهر الشريف 
 .م1444 -ه   1344الثانية، 

ُممد : حتقيق -ابن ماجة،أبو عبد اهلل ُممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد -سنن ابن ماجه (14)
 .فيصل عيسى البايب احلليب -دار إحياء الكتب العربية : الناشر -فؤاد عبد الباقي

حتقيق ُممد زهري بن ناصر الناصر  -ُممد بن إْساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي  -صحيح البخاري  (28)
 .ه  1522اِلوَل، : الطبعة -دار طوق النجاة : الناشر -

تأليف ُممد ناصر الدين  -لإلمام احلافظ سليمان بن اِلشعث السجستاين  -صحيح سنن أيب داود  (21)
 .م 1440 -ه 1514الطبعة اِلوَل  -الرياض مكتبة املعارف ب -اِللباين 

ُممد فؤاد عبد : حتقيق  -مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري : تأليف -صحيح مسلم  (22)
 .بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب  - الباقي

 ٢٤٩١ بغداد   -الثقافية الشؤون دار -الصائغ اإلله عبد .د نقديًّا، معياًرا الفنية الصورة (23)

 -الدمام  -دار ابن اجلوزي . ط  -ُممد بن حسي اجليزاوي/ د -"دراسة تأصيلية تطبيقية"النوازل قه ف (25)
 .م 2884 -ه  1526 -السعودية 
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زين الدين ُممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفي ابن علي بن  -فيض القدير شرح اجلامع الصغري  (24)
اِلوَل، : الطبعة -مصر  -املكتبة التجارية الكِبى : اشرالن -زين العابدين احلدادي ُث املناوي القاهري

 .ه 1346

مكتب حتقيق الرتاث : حتقيق -جمد الدين أبو طاهر ُممد بن يعقوب الفريوزآبادى  -القاموس احمليط  (26)
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر : الناشر -ُممد نعيم العرقُسوسي : بإشراف -يف مؤسسة الرسالة 

 .م  2884 -ه   1526الثامنة، : الطبعة -لبنان  -والتوزيع، بريوت 

مكتبة  -حتقيق الدكتور عبد العزيز بن صاحل الطويان  -شيخ اإلسالم ابن تيمية  -كتاب النبوات  (24)
 .م2888 -ه 1528الطبعة اِلوَل  -أضواء السلف بالرياض 

ي الرويفعى ُممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ْجال الدين ابن منظور اِلنصار  -لسان العرب  (20)
 .م  1404 -ه   1515 -الثالثة : بريوت ، الطبعة -دار صادر .اإلفريقى ط

عبد الرمحن بن : قيقحت -تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين  -جمموع الفتاوى  (24)
: لنشرجممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، عام ا: الناشر - ُممد بن قاسم

 م1444/ه 1516

د : احملقق -أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري  -" العي"معجم  (38)
 .دار ومكتبة اْلالل : الناشر -مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي 

السالم ُممد  عبد: ،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسي احملقق"مقاييس اللغة"معجم  (31)
 .م1444 -ه  1344: دار الفكر،عام النشر: هارون،الناشر

 ١ ط لبنان مكتبة ٢٠١ :املهندس وكامل وهبة جمدي :واِلدب اللغة يف العربية املصطلحات معجم (32)
)٢٤٩٩.) 

أبو عبد اهلل احلاكم ُممد بن عبد اهلل بن ُممد بن محدويه بن : املؤلف-املستدرك على الصحيحي  (33)
دار الكتب : الناشر -مصطفى عبد القادر عطا : حتقيق -حلكم الضيب الطهماين النيسابوري نُعيم بن ا
 1448 - 1511اِلوَل، : الطبعة -بريوت -العلمية 

 -أبو عبد اهلل أمحد بن ُممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل  (35)
اِلوَل، : الطبعة -مؤسسة الرسالة : الناشر -عادل مرشد، وآخرون  -شعيب اِلرنؤوط : حتقيق

 م2881 -ه   1521
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 -طبعة مؤسسة الرسالة  -شعيب اِلنؤوط وأخرون : حتقيق  -املوسوعة احلديثية،مسند اإلمام أمحد  (34)
 .ه 1524 -الطبعة الثانية  -بريوت 

 -----------------------------------------

 : مواقع اإلنرتنت 

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=302
7#1    

 

 

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1
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 والعشرون احلادية الدورة

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 م3154 -هـ 5341

 

 

 جتسيد األنبياء والصحابة 

 يف األعمال الفنية 

 من منظور شرعي
 

 

 

 

 إعداد

 جمدي حممد عاشور/ د 

 املستشار األكادميي لفضيلة مفيت الديار املصرية

 وأمني الفتوى بدار اإلفتاء املصرية

 



 1 

 الرحمن الرحيمبسم اهلل 

 المقدمة
أما .. احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

 :بعد

 فإن فن التمثيل يف العصر احلاضر تربز أمهيته من كونه مالمًسا حلياتنا اليومية على قدر كبري، مما جعل له قدرةً 
  .واهتماماهتم -العامة واخلاصة –اعات املشاهدين على التأثري على قن كبريةً 

فيما لصراع الفكري اليت يشهدها العامل فإن فن التمثيل يُ َعدُّ سالًحا خطريًا، ال سيما يف ظل حالة ا ومن َتم 
 ".عصر العوملة"يسمى ب  

ل يف نطاق آخر حالة االشتباك الفقهي، وتدخ فإن مسألة العالقة بني اإلسالم وفن التمثيل تتجاوزبذلك و 
، فإن اآلخرين لن يف استخدامه هو نطاق الضرورة القصوى اليت تتمثل يف سالح فائق اخلطورة، إذا تواىن طرف  

 . يف استخدامه ضده يألوا جهًدا

يف تبليغ دعوة اهلل  -استعماهلاإن َحُسَن  –ناحية أخرى فإن هذا اجلانب من الفن له قدرة كبرية ومؤثرة  ومن
التصورات والقيم الدالة على العالقات الفاعلة بني اإلنسان والوجود  متثيلأو  عاملني، حيث إن جتسيدتعاىل إىل ال

التصورات وتلك القيم يف نفوس الناس على  يُ َرتِّب أكرب األثر يف ترسيخ هذه( عمل إبداعي)يف قالب حمسوس 
إذ إن ما يستطيع العمل الفين حتقيقه يفوق  ها؛واإلميان هبا والدفاع عناختالف ثقافاهتم، مما يدفعهم إىل امتثاهلا 

 !من الكتب والندوات واخلطب األثر الذي تستطيع حتقيقه آالف  

انطالقًا من ذلك فقد اجته كثري  من العاملني يف اجملال الفين إىل إنتاج األعمال الفنية، اليت حتكي سرية األنبياء و 
 املكانةاهلل عنهم والشخصيات الدينية األخرى ذات  الصحابة رضيقصص و  ،الصالة والسالم موالرسل عليه

 .والتقدير

الصاحلة  القدوة اإلجيابية يف إجيادكون هذه األعمال الفنية مسامهة جيدة أن ت :وسواء كان الدافع هلم يف ذلك
ه يف اجتا حتاصرنا من كلاليت مع وجود طوفان من مناذج القدوة السلبية اليت جيب أن حيذو حذوها النشء؛ خاصة 

 .االفضائيات واإلنرتنت وامللصقات الدعائية وغريه

تقليًدا منهم ملسار الفكر الغريب  نبياء والشخصيات الدينية األخرى،حماولة لنزع القداسة عن األهو كان الدافع أو  
 .الذي نزع القداسة عن كل شيء تقريبًا؛ بناًء على منوذجه املعريف

مرفوضة يف اإلسالم؛ سواء يف منطلقاهتا الفكرية، أو يف تطبيقاهتا العملية، تلك  فكرة نزع القداسة هذهمن املعلوم أن و 
الفكرة اليت أدت ببعضهم  إىل نقد النص الديين املقدس، وانتهت هبم إىل نقد األنبياء واإلساءة إليهم، واعتبارهم جمرد 
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 .نماذج بشرية قابلة للنقد والتقويم
، تلك القضية املهمة احلكم الشرعي يفر اإلفتاء يف العامل اإلسالمي ببيان ولقد قامت اجملامع الفقهية، وكذلك دو 

، غري أنه من املالحظ أن هناك مثة اختالف قد وقع بني "جتسيد سرية األنبياء والرسل والصحابة يف أعمال فنية"وهي 
حتفظ هلم  بضوابط وقيودهلا بيح  ، ومهلا مطلًقا تلك املؤسسات يف احلكم الشرعي لتلك األعمال الفنية ما بني حُمَرِّم  

 .مكانتهم السامية، ومقامهم اجلليل

حرِّمة، و جتاوز؛ بل ورغم ذلك فقد 
ُ
كذلك ضوابط تلك الفتاوى حتدى كثري  من العاملني يف جمال الفن هذه الفتاوى امل

سلم ي، مل بريًا بني فئات الناسجداًل ك أنتتجبإنتاج أعمال فنية يف هذا الشأن، ونشرها على اجلمهور، مما  وا، فقاماملبيحة
 .اخلاصة فضاًل عن العامة منه

، عقده جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته احلادية والعشرينيالذي  األمل معقود على هذا املؤمترلذا فإن 
الواقع، مع قوالب فنية جديدة تسمح باالستفادة من سري األنبياء واملرسلني والصحابة كما هي يف  بأن يساعد يف إجياد

 .املوضوع ودور اإلفتاء يف هذامراعاة الضوابط اليت قررهتا اجملامع العلمية 

تجسيد األنبياء والصحابة في إىل تسليط الضوء على قضية؛  -منهجيًّا  -ومن مثم، فإنم هذا البحث يرنو 
 : مقدمة، ومبحثني وذلك يف، األعمال الفنية من منظور شرعي

 .بصددها اآلنوهي ما حنن : المقدمة 
 : املفهوم واألنواع، وفيه مطلبان.. جتسيد األنبياء والصحابة: المبحث األول

 .املفهوم لغة واصطالًحا: األول

 .األنواع: والثاني  

 : حكم جتسيد األنبياء والصحابة، واشتمل على متهيد ومطلبني: المبحث الثاني

 .يف حكم فن التمثيل بصفة عامة: التمهيد

 .حكم جتسيد األنبياء عليهم الصالة والسالم: المطلب األول

 .حكم جتسيد الصحابة رضي اهلل عنهم: المطلب الثاني

َوقمر مث خنتم بنتيجة البحث ومشروع مقرتح لقرار يصدر عن املؤمتر
ُ
 . امل

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني... نسأل اهلل التوفيق والسداد 
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 المبحث األول
 المفهوم واألنواع:  ألنبياء والصحابةتجسيد ا

 المطلب األول
 المفهوم 

 :من حيث اللغة: أوًل 
جسمد فالن   :مثمل، يقال : ومعىن جسمدكتجسيم من جسمم، " جسمد"هي مصدر  لكلمة " جتسيد"كلمة  

، ومنه: األمر، أي  ره وعواطفه، إذا عربم جسمد األديب أفكا: مثمله؛ حيث أبرزه يف قالب  أو شكل  حمسوس  ملموس 
 .عنها تعبريا حيًّا يف صور وتشبيهات حمسوسة

 تدبت شكال أو قالبا حمسوًسا، وجتسّ الفكرة، أي اكتس تيقال جتسمد: وهو مطاوع جسمد ،"جتّسد" :ومنه
 .حتولت إىل مادة:  الطاقة

" جتسيد"رًا صناعيًّا من ، وهي اسم مؤنث منسوب إىل جتسيد، وهي تُ َعدُّ مصد"جتسيدية"كلمة   :أيًضا ومنه
 .(1)إبراز اجملرمد يف قالب حمسوس كالتعبري بالصور: أيًضا، وتعين

 :من حيث الصطالح: ثانيًّا
 كما عرمفه وهو يف االصطالح فهوم،من حيث امل" متثيل"ترادفها كلمة " جتسيد"مما سبق يتضح أن كلمة 

هو أن يقع نظرك على حادثة من حوادث احلياة تود  ": هبقول (2)األديب أمري املسرح املصري حممد تيمور باشا 
أن تشرحها ملواطنيك، فال جتد طريقة أقرب للعقل والقلب، أي لإلدراك والشعور من أن متُمثلها أمامهم، أي 

 .(3)"تعيدها مرة أخرى أمام أعينهم كما وقعت يف املرة األوىل

 .(4)"فعال بقالب فين يُوحي باحلركة واحلياةتصوير وتشكيل األشياء واأل: "التمثيل وقيل يف تعريف

                                                           

/ 7 (ج س د  -7711)عامل الكتب . معجم اللغة العربية املعاصرة لألستاذ أمحد خمتار عمر وآخرون، ط: راجع  ((1
111. 

م، ونشأ يف أسرة عريقة على قدر كبري من اجلاه والعلم والثراء؛ 7984ن يونيو م 4= ه  7171من احملرم  71ولد يف   ((2
واحًدا من أبرز أعالم عصره ومن أقطاب الفكر واألدب ( م7811-7917)فقد كان أبوه العالمة أمحد تيمور باشا 

 علي حممد، نشر يف حسني/ حممود تيمور رائد األقصوصة العربية، مقال للدكتور)انظر . م7811تويف سنة  .املعدودين
 (.[99]جملة بيان الثقافة العدد 

 (.17-11: ص)املكتبة السلفية، . مؤلفات حممد تيمور، اجلزء الثاين، حياتنا التمثيلية، لشقيقه حممود تيمور، ط  ((3
 (.113: ص)بريوت  -دار اجليل. الشريعة اإلسالمية والفنون لألستاذ أمحد علي مصطفى القضاة، ط  (4)
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: هوأو ". التصوير اجملسمد للصورة الذهنية، وهو إيصال حمتوى االنفعال والعاطفة إىل اجلمهور: "وقيل هو
 .(1)"عرض حي لقصة وأصحاهبا سواء كانت واقعة أو متخيلة"

اصطالًحا، ومن مثم فإن مفهوم كلمة  "التمثيل"ما تعنيه كلمة  تعيناصطالًحا " جتسيد"فإن كلمة  من مَثم 
 ".واقًعا أو متخياًل  -ذلك المجرد –إبراز المجرَّد في قالب محسوس سواء كان : "اصطالًحا هو" جتسيد"

األنبياء والصحابة في قالب محسوس  صِ صَ وقَ ِسَيِر إبراز فإن جتسيد األنبياء والصحابة يقصد به  وعليه  
 .ألهداف مختلفة

 :أن التجسيد أو التمثيل يقوم على أمور، من أمههامن خالل ما سبق نا يتبني لكما أنه 
 .و نيابة الصورة املمثلة عن الشيء موضوع التمثيلأاالستغناء عن الشيء بصورته،  (7)
(1)  ِ ِ أو ُمَتَخِيَلنين  .وجود حادث أو قصة ميكن حماكاهتما، سواء كانا َواِقَعنين
 .لون سواء كان ذلك هواية أو حرفةوجود من يقوم بتجسيد هذه الواقعة، وهم املمث (1)
 .وجود قواعد فنية لتلك األعمال جيب اتباعها (4)
 : ، من أمهها(2)هتدف هذه األعمال إىل عدة أمور (3)

 .تربية الناشئة ( أ)
 .تثقيف اجملتمع ( ب)
 .املعاجلة العملية لقضايا األمة املختلفة ( ت)
 .إحياء ما طمس من املشاعر اإلنسانية ( ث)
 .الرتفيه والتسلية ( ج)
 .وأحداث التاريخ التوثيق لوقائع ( ح)

 المطلب الثاني
 األنواع

جسمدة إىل اجلمهور حبسب 
ُ
تتنوع طرق إيصال حمتوى االنفعال والعاطفة املوجودة يف الواقعة أو الشخصية امل

 : تعدد أشكاله ووسائله وأهدافه، وفيما يلي نعرض ألهم تلك األنواع من حيثيات خمتلفة

 :ةمن حيث استخدام  الناحية العاطفي: أوًل 
قدرته  تنحصر يفرغم وجود اختالف بني مدارس التمثيل ونظرياته فإن مهمة من يقوم باألدوار التمثيلية تكاد 

اإلبداعية على التعبري والتأثري، وهي اليت جتسد األشكال الدرامية واالنفعالية صوتًا وحركًة؛ حيث إن ذلك يرتكز 
                                                           

 . م8/1177/ 19، نشر روزاليوسف بتاريخ م1177لسنة  189فتوى دار اإلفتاء املصرية رقم : ظران ((1
  (.17-13: ص)دار األمني . أمحد شوقي الفنجري، ط/ اإلسالم والفنون للدكتور: انظر ((2
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االستجابات احلسية والشعورية للشخصية، وكذلك علي عوامل ذاتية تظهر من خالل إبراز صفات داخلية ك
 :هيعدة أشكال،  ، ومن هذه الناحية فللتمثيلوالصوتية الصفات اخلارجية كاحلركية

 :التراجيديا - أ
ز على جانب اخلوف لدى اإلنسان أحيانًا، والرمحة أحيانًا أخرى؛ كِّ َر احلزينة، وي ُ األحداث  هذا النوع يعاجل 

 .ت القوية العميقة كتوقع الشر، واإلحساس بالكرب أو األمل، أو الشعور بالرعبحيث إهنا تستثري االنفعاال
يركز على تصوير قوة شجاعته وبراعة عبقريته يف حل النزاعات، وإزالة اخلالفات اليت قد يصعب كما أنه 

الضوء على  غري أهنا أحيانًا أخرى تسلط ،(1)مما يعمل على إعالء شأن اإلنسان  ،جتاوزها أو يستحيل حلُّها
 .جانب الضعف لدى اإلنسان، من خالل استسالمه للواقع، ووقوعه يف ِشَباك اليأس واإلحباط

 .الكوميديا - ب
وميتاز بأن له أمناطًا كثرية، كاهلجاء أو الدراما اهلجائية ح واالرتباك أو التشويش، على اللهو واملر  هذا النوع يركز

(Satire)مور االجتماعية بالظرف، وهي هتاجم العادات واألفكار واأل. 
، وذلك من خالل اخرتاع مواقف عبثية، ومتثيل لشخصيات مبالغ فيها، قصد (Farce)وهناك اهلزل 
 .االستهزاء باحلياة

 .ة التهكمية، وهي تتضمن السخريةاة الساخرة كالكاريكاتري، واحملاكاوهناك كذلك احملاك
ا إذا كان عليهم أن يت جيد اجلمهور صعوبة يف تقرير موهناك أيًضا الكوميديا السوداء أو القامتة، وهي ال

 . (2)يهامجوها، أو ينصرفون عنها، أو االستهزاء منها بشكل صاخب
 :التراجيكوميديا - ت

 .يف آن واحد( الرتاجيديا والكوميديا)ويشمل النوعني السابقني 
 :من حيث الواقع من عدمه: ثانيا

 (:طبيعي)واقعي  - أ
يق واملفصل وغري املزخرف للطبيعة أو للحياة املعاصرة؛ حيث إن وصف الواقعية فيه بالوصف الدق ويُ عنَتىن 

 .فهو يركز على املالحظة القريبة من املظاهر اخلارجية. ينفي عنه املثالية التخيلية
جسمدة كما هي عليه يف الواقعفهو وبذلك 

ُ
 .(1)ميتاز بالرؤية اجملردة للحياة احمليطة بالواقعة امل

                                                           

 -امل املعرفةمن سلسلة ع 139شاكر عبد احلميد، عدد . جللني ويلسون، ترمجة د فنون اآلدابسيكولوجية : انظر ( (1
، ودراسات يف النقد املسرحي واألدب املقارن (112 -111: ص)اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب الكوييت  

 (.114 -111: ص)دار الشروق . حممد زكي العشماوي، ط/ للدكتور
  .ان، املوضع نفسه السابق اناملرجع  ((2
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 :خيالي - ب
على عكس التمثيل الواقعي، وفيه يربز الكاتب احلوادث واألماكن والشخصيات اليت  تستطيع مقدرته وهو  

 .(2)التخيلية من خالهلا االنتقال من املعلوم إىل اجملهول
 :رمزي - ت

 : يوجد نوعان من الرمزية
 .يقوم على جتسيد املعاين يف أشخاص يكونون رموزًا لتلك املعاين: األول
يكون فيه الرمز كليًّا عاًما شائًعا يف العمل الفين كله حبيث يكون واقًعا نابًضا باحلياة يف  وهو ما: والثاين

 .(3) حوادثها وشخوصها
 .ينقسم إىل إذاعي، وتلفزيوين وسينمائي، ومسرحيفمن حيث وسائله : ثالثا

                                                                                                                                                                                

واألدب والواقع، ، (72: ص)املكتبة السلفية . لتمثيلية، لشقيقه حممود تيمور، طمؤلفات حممد تيمور، اجلزء الثاين، حياتنا ا ((1
سنمل للطباعة  -عبد اجلليل األزدي، حممد املعتصم: ترمجةروالن بارت، فيليب هامون، أيان واط، ميكائيل ريفاتري، 

نشور على موقع صوت العراق م"  الواقعية"محيد حسون جبية حتت عنوان / ، ومقال للدكتور(47: ص)املغرب  -والنشر
 .م8/8/1118بتاريخ ( http://www.sotaliraq.com)اإللكرتوين 

   .املراجع السابقة ((2
، ومقدمة (771 -713: ص)مكتبة مصر . فن املسرحية من خالل جتاريب الشخصية، لألستاذ علي أمحد باكثري، ط ((3

– دار دمشق. احلياة، لفيليب سرينج، ط.. األديان.. .. نالرموز يف الف"احملامي عبد اهلادي عباس لرتمجته لكتاب 
 .م7881، الطبعة األوىل، سنة دمشق
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 المبحث الثاني
 حكم تجسيد األنبياء والصحابة

 :تمهيد
التجسيد أو التمثيل يُ َعدُّ أسلوبًا تثقيفًيا وترفيهيًّا يقوم على تقليد لشخصيات األول أن تبني فيما أوردته يف املبحث  

ل رمبا يكون متخيال بوحكاية لوقائع أحداث وقعت يف املاضي، أو أحداث يُتخيل حدوثها يف احلاضر أو املستقبل؛ 
ية، وهو إيصال حمتوى االنفعال والعاطفة إىل التصوير اجملسد للصورة الذهن" :يقصد به  هأنو ، حدوثها يف املاضي أيًضا

 ".اجلمهور

، وإمنا اجلديد هو جعلها فنًّا وعلًما له أصول وقواعد، 1وحكاية األفعال واألقوال ليس جديدة من حيث جنسها
 ". التمثيل"أطلق عليه 

 :؛ فقد اختلف املعاصرون فيه ما بنيبصفة عامةأما عن حكم التمثيل 
  َ(3)، وأخيه شيخنا أيب الفضل عبد اهلل الغماري(2)احملدث أمحد بن الصديق الغماري كالعالمة رِّم لهُمح، 

 . (4)باململكة العربية السعودية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءوهو ما ذهبت إليه 
  صرية كالعالمة الشيخ حسنني حممد خملوف مفيت الديار املجيب مراعاهتا شكاًل وموضوًعا   بضوابطله وُمبيح

، (7)جاد احلق علي جاد احلق الشيخ واإلمام األكرب، (6)واإلمام األكرب الشيخ عبد احلليم حممود، (5)سابًقا
 .(1)عنه اشتهر، على خالف ما رشيد رضا واألستاذ،(8)والشيخ عطية صقر

                                                           
. العرب واملسرح، د: انظر على سبيل املثال. حيث إنه قد ظهرت يف العصر احلديث دراسات هتتم برصد مظاهر ذلك  ((1

م، وفن التمثيل عند 7813للكتاب، القاهرة سنة اهليئة املصرية العامة . أمحد مشس الدين احلجاجي، املكتبة الثقافية، ط
اجلمهورية –من املوسوعة الصغرية، نشر وزارة الثقافة والفنون ( 19)العرب، للدكتور حممد حسني األعرجي، العدد 

 .م7891العراقية سنة 
 .مكتبة القاهرة. ، ط"إقامة الدليل على حرمة التمثيل"حيث أفرده برسالة، عنوهنا  ( (2
بع مع رسالة ، طُ "إزالة االلتباس عما أخطأ فيه كثري من الناس" :له على سؤال يف هذا املوضوع بعنوانأفرد جوابًا حيث   ((3

 ".إقامة الدليل"
األستاذ أمحد بن عبد : اجملموعة األوىل، مجع وترتيب -فتاوى اللجنة الدائمة . (17111)، ورقم (4112) فتوى رقم  ((4

 ( 122/ 12)الرياض  –اإلدارة العامة للطبع  -ارة البحوث العلمية واإلفتاء رئاسة إد. الرزاق الدويش، ط
  (.1/147 املصرية دار اإلفتاء اإلسالمية من فتاوىال)م 7831مايو  1= ه   7128يف فتوى له صدرت بتاريخ رجب   ((5
 (.141 -142/ 1) م 1111دار املعارف، الطبعة اخلامسة سنة . ، طفتاوى اإلمام عبد احلليم حممود   ((6
املصرية دار اإلفتاء  اإلسالمية من فتاوىال]. م7891أغسطس  71= ه   7411شوال يف فتوى له أصدرها وهو مفت  بتاريخ  ((7

  [(14: ص) ه 7418مسات احلالل واحلرام، نشر جملة األزهر الشريف، هدية عدد احملرم  ، وكذلك يف كتاب(1/118)
 (.71/713فتاوى دار اإلفتاء )م 7881و يف فتوى صادرة بتاريخ ماي  ((8
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 .(3)، وجلنة الفتوى باألزهر الشريف(2)دار اإلفتاء املصريةوهو ما ذهبت إليه  

 يف وبالتأمل 
ُ
؛ بل قد ورد يف (4)قد تشبثوا بأدلة ال تنهض على املنعم أهن مطلًقا وجدنا " التمثيل"حرمني لفن أدلة امل

 ".التمثيل"فن  أدلة الشرع ما يدل على أصل مشروعية حكاية األقوال واألفعال اليت هي حقيقة

 :ومن ذلك

 ؛ألعمى، وجميء امللك هلم يف صورة إنساناألبرص واألقرع وا: ما جاء يف قصة النفر الثالثة من بين إسرائيل• 
 .(5)ابتالء من اهلل هلم

... مل يتكلم يف املهد إال ثالثة»: وكذلك ما جاء عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال• 
وشارة  -يةنشيطة حادة قو : أي-وبينا صيب يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة »: ، ويف آخره«احلديث
اللهم ال : اللهم اجعل ابين مثل هذا، فرتك الثدي وأقبل إليه، فنظر إليه، فقال: ، فقالت أمه-هيئة ولباس: أي-حسنة 

 . «جتعلين مثله، مث أقبل على ثديه فجعل يرتضع
                                                                                                                                                                                

شنم محلة من ، حيث ما نصم عليه يف فتاويهتوهم البعض أن األستاذ ذاهب إىل القول بالتحرمي، وهو خبالف حيث   ((1
ىل باألدلة الشرعية، واألدلة الواقعية أيًضا؛ قصًدا إمؤيدة ، يف أجوبته عن األسئلة الواردة إليه يف هذا الشأن االنتقادات

مع أنه مل  ومتثيل األنبياء والرسل؛ سلمة غري ملتزمة بواجبات اإلسالم،هذا اجملال كظهور املرأة املختللت سلبيات معاجلة 
فظهر من جمموع ذلك أنه من القائلني جبواز التمثيل بصفة عامة إذا حتققت فيه  ينص صراحة على حرمة التمثيل أصالة؛

: ، ص1 :جزء) 479، وفتوى رقم (334 -348 :، ص1 :جزء) 171فتوى رقم : انظر يف ذلك .الضوابط
مث نقول من باب الدليل قد فسر احلرام يف بعض كتب األصول بأنه خطاب اهلل املقتضي : "، وفيها(7181 -7181

 :جزء) 349، وفتوى رقم اه " للرتك اقتضاء جازًما، فليأتوا خبطاب اهلل املقتضي لتحرمي متثيل الوقائع الوعظية والتهذيبية
دليل شرعي  دال يوج: "، وفيها صراحة(1149: ، ص2: جزء( )991)، وفتوى رقم (7414 -7479: ، ص4

فتاوى اإلمام حممد رشيد ) . اه " مينع من متثيل حياة بعض الصحابة أو أعماهلم الشريفة بالصفة املذكورة يف السؤال
  (م1113، سنة دار الكتاب اجلديد. ف خوري، طيوس/ صالح الدين املنج، واألستاذ/ رضا، مجع وترتيب الدكتور

لسنة  189يف فتوى صادرة برقم  السابقعلي مجعة مفيت الديار املصرية / فتوى صادرة يف عهد شيخنا األستاذ الدكتور   ((2
 .م1171لسنة  112م، وأخرى أيًضا صادرة برقم 1177

ه  املوافق 7114 من مجادي اآلخرة سنة 71بتاريخ  ه ،7114نشرت مبجلة األزهر يف عددها الصادر يف رجب عام   ((3
/ مدير التفتيش وعضو مجاعة كبار العلماء، والشيخ -عبد اللطيف السبكي/ بإمضاء الشيخ .م7833من فرباير سنة  1

وكذلك  .مفتش العلوم الدينية والعربية -عبد الكرمي جاويش / حافظ حممد الليثي، والشيخ/ طه حممد الساكت، والشيخ
 .ه  7118فتوى هلا نشرت مبجلة األزهر الشريف عددها الصادر بتاريخ حمرم سنة يف 

 -797: ص" )اإلسالم والفنون"أمحد شوقي الفنجري يف كتابه / فَ نمد كل ما متسك به املانعون من أدلة األستاذ الدكتور  ((4
  (.33 -43: ص" )لتمثيلا"وكذلك ردم الشيخ بكر أبو زيد على ما متسك به اجمليزون يف كتابه (. 799

رَائِيلَ / كتاب أحاديث األنبياء" )صحيح البخاري"انظر نص احلديث يف   ((5 ، 1424: ، رقم(بَاُب َما ذُِكَر َعنن َبيِن ِإسن
  . 1824: ، رقم(كتاب الزهد والرقائق" )صحيح مسلم"و
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فمه فجعل  فكأين أنظر إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو حيكي ارتضاعه بإصبعه السبابة يف: "قال أبو هريرة
 . (1)"مَيَصَُّها

 .ففي هذا احلديث حاكى النيب صلى اهلل عليه وسلم حال الصيب وَمثمل رضاعه

ومما يُستأنس به ِمن ِسرَيِ الصحابة رضي اهلل عنهم ما جاء يف  قصة السيدة أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عنهما  • 
. عبد اهلل، إين رجل فقري أردت أن أبيع يف ظل دارك يا أم: فجاءين رجل، فقال: "مع الرجل الفقري وفيها تقول

يا أم عبد اهلل إين رجل : فجاء، فقال. إينم إنن رخصت لك أىب ذاك الزبري، فتعال فاطلب إيلم والزبري شاهد: قالت
ا مالك أن متنعي رجال فقريً : مالك باملدينة إال داري؟ فقال هلا الزبري: فقالت. فقري أردت أن أبيع يف ظل دارك

إىل ما هنالك من أدلة تنهض ألن تكون حجة قوية تدل على أن األصل .. (2)"يبيع؟ فكان يبيع إىل أن كسب
 .يف التمثيل هو اجلواز

ويضاف إىل ما سبق ما قَ َررَتنُه القاعدُة الشرعيُة من أن الوسائل هلا حكم املقاصد، فإذا كان التمثيل وسيلة 
ألخالقية والرتبوية وبناء العقليات املستقيمة كان مشروًعا ومستحسًنا، وينبل مبقدار توضيحية جمدية وفعالة لنشر القيم ا

وخلوه من املخالفات واحملظورات الشرعية؛ كتمثيل وقائع  ،(3)نبل غايته، بشرط انضباطه بالضوابط والقيود الشرعية
َحرمم مبا فيه من األعمال احملرمة لذاهتا، أو لكوهنا ذ

ُ
 .ريعة إىل احملرم لذاتهالعشق والغرام امل

مع هذه الضوابط وختالفها، كأن اقرتن به أمر حمرم كدعوة إىل ما خيالف الدين  تتناىففإذا اقرتن بالتمثيل أمور 
واخللق، أو جتميل وحتسني املعاصي، أو كشف للعورات اليت حيرم إبداؤها، أو التالصق احملرم بني الرجال والنساء، 

جال بالنساء، أو أدى االشتغال به إىل تفويت واجب، كان ممنوًعا حينئذ ملا اقرتن به ال أو التخنث والتشبه من الر 
 .(4) لذاته، خبالفه إذا خال عنها

وكذلك احلكم إذا اقرتن بالتمثيل ما يؤدي إىل نزع القداسة عن األنبياء والشخصيات الدينية األخرى ذات 
 :اليةبينه يف املطالب التوالتقدير، وهو ما سأاإلجالل 

                                                           

ِدمِي بِ / كتاب الرب والصلة واآلداب)أخرجه مسلم يف صحيحه   ((1 َِهابَاُب تَ قن : ، رقم(رِّ النَواِلَدينِن َعَلى التمَطوُِّع بِالصماَلِة َوَغرين
1331 . 

َنِبيمِة ِإَذا أَعنَيتن يِف الطمرِيقِ / كتاب اآلداب)أخرجه مسلم يف صحيحه   ((2 َجن  . 1791: ، رقم(بَاُب َجَواِز ِإرنَداِف النَمرنأَِة األن
من هذه الضوابط مخسني حكما فقهيا، ذكرها يف رسالته  مصطفى الدايلحممد بن موسى بن  استنبط الباحث  :فائدة  ((3

ه ، 7419الرياض سنة  –جامعة اإلمام حممد بن سعود  –كلية الشريعة   -املقدمة لنيل درجة املاجستري من قسم الفقه 
 .ه 7418الرياض، أوىل، سنة –مكتبة الرشد . ط

دار اإلفتاء املصرية . فتاوى دار اإلفتاء املصرية، ط. )م1177لسنة  189م فتوى دار اإلفتاء املصرية الصادرة برق: انظر  ((4
 (. م1171سنة 
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 المطلب األول
 تجسيد األنبياء عليهم الصالة والسالم

لدعوة امصلحة يصب يف إن أبرز ما يتذرع به املؤيدون لتمثيل أو جتسيد قصص األنبياء عليهم الصالة والسالم أنه 
، ، ويتمسكون يف ذلك بأن كل ما كان كذلك فهو جائزفيها كارم األخالق وحماسن اآلدابمإىل اإلسالم، وإظهار 

رًا، فال تكون فِّ ن َ لكن هذه الكلية املطوية ممنوعة، وتلك املقدمة الصرحية غري متعينة؛ فإن هذه القصص قد توضع وضًعا مُ 
وعظًا مؤثرًا، وإن من الوعظ املؤثر يف النفوس ما يكون كله أو بعضه باطاًل وكذبًا، أو مشتماًل على مفسدة أو ذريعة 

 .يكون حقًّا ال مفسدة فيه، وال ذريعة إىل مفسدةإليها، ويُشرتط يف جواز الوعظ أن 

يف جتسيد قصص األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم هو عدم اجلواز؛ مراعاة  الراجحن احلكم وبذلك نرى أ
لعصمتهم ومكانتهم؛ فهم أفضل البشر على اإلطالق، ومن كان هبذه املنزلة فهو أعز من أن مُيَثمل أو يَ َتَمثمل به إنسان، 

 .إن الشرع الشريف نَ زمه صورهم أن يتمثل هبا الشيطان حىت يف املنام بل

تَ ُنوا »: ومما يؤيد ذلك ما رواه أَبو ُهَري نرََة رضي اهلل عنه َعِن النميبِّ َصلمى اهلُل َعَلينِه َوَسلمَم قَالَ  ي َواَل َتكن َتَسممونا بِامسِن
َناِم فَ َقدن 

َ
َييِت، َوَمنن َرآين يف امل َعَدُه  ِبُكن ن ًدا فَ لنَيَتبَ ومأن َمقن َرآين، فَِإنم الشمينطَاَن اَل يَ َتَمثمُل يف ُصوَرِت، َوَمنن َكَذَب َعَليم ُمتَ َعمِّ

 .(1)« ِمَن النمارِ 

 الن مونِم فَ َقدن َمنن َرآين يف »: وما رواه جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه، َأنم َرُسوَل اهلِل َصلمى اهلُل َعَلينِه َوَسلمَم قَالَ 
 . (2)« َرآين، ِإنمُه اَل يَ ننَبِغي لِلشمينطَاِن َأنن يَ َتَمثمَل يف ُصوَرِت 

أن فيهما داللة واضحة على صيانة اهلل تعاىل ملقام النيب صلى اهلل عليه وسلم من أن يظهر : ووجه الداللة
فإذا ثبت هذا . م الرسول العظيم ومقام الرسالة الساميالشيطان يف صورته ال يف احلقيقة وال يف املنام؛ حفاظًا ملقا

فإنه ومن باب احلفاظ على هذا املقام أيًضا مُينع أن مُيثِّل أحد  شخصيَة النيب صلى اهلل عليه وسلم أو أن يقوم 
 .بدوره يف عمل درامي

ى وجه التَأّسي واالتباع، وكذلك يصلح دليل على املنع من حماكاته صلى اهلل عليه وسلم يف أفعاله ومتثيله ال عل
ما ذكره احلافظ ابن عبد الرب املالكي يف ترمجة احلكم بن أيب العاص أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخرجه 
من املدينة وطرده عنها فنزل الطائف، وأنه قد قيل يف السبب املوجب لنفيه إنه كان حيكيه يف مشيته وبعض 

كان يتحيل ويستخفي ويتسمع  ما يسره رسول اهلل َصلمى اللمُه َعَلينِه َوَسلمَم إىل  : قيل: "حركاته، قال ابن عبد الرب
عليه، وكان [ عنه حىت ظهر ذلك]كبار الصحابة يف مشركي قريش وسائر الكفار واملنافقني، فكان يفشي ذلك 

                                                           

 . 771: ، رقم(بَاُب ِإمثِن َمنن َكَذَب َعَلى النميِبِّ َصلمى اهللُ َعَلينِه َوَسلممَ / كتاب العلم)أخرجه البخاري يف صحيحه   ((1
: ، رقم(ونِل النميِبِّ َعَلينِه الصماَلُة َوالسماَلُم َمنن َرآين يف النَمَناِم فَ َقدن َرآين بَاُب ق َ / كتاب الرؤيا)أخرجه مسلم يف صحيحه   ((2

1129. 
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اهلل عليه وسلم كان إذا  حيكيه يف مشيته وبعض حركاته إىل أمور غريها كرهت ذكرها، ذكروا أن رسول اهلل َصلمى
كفأ، وكان احلكم بن أيب العاص حيكيه، فالتفت النيّب صلى اهلل عليه َوَسلمَم يوما فرآه يفعل ذلك، فقال يتمشى 

 .(1)اه " فكذلك فلتكن، فكان احَلَكُم خمتلجا يرتعش من يومئذ: َصلمى اهلل عليه وسلم

 .العصمة والتكرمي ، جبامع تعاىل عليهم أمجعنيويثبت هذا املنع أيًضا لباقي األنبياء صلوات اهلل

 :(2)ويضاف إلى األدلة السابقة وجوه عدة تؤيد الحكم بعدم الجواز
أن العرف العام يف العامل اإلسالمي يَ ُعدُّ جتسيد األنبياء عليهم الصالة والسالم إهانة هلم، أو منتقًصا : أحدها

 .لقدرهم وجاههم العظيم

يف حالة أو هيئة تزري مبقامه ولو يف أنفس العوام  حمظور  وإن كان متثياًل لشيء وقع، متثيل الرسول : ثانًيا
فتمثيل أحوال األنبياء وشئوهنم البشرية بصفة تعد زراية عليهم وازدراء هبم أو مفضية إىل ضعف اإلميان واإلخالل 

 .بالتعظيم املشروع مفسدة من املفاسد اليت حيظرها الشرع

ملمثلني هلذه القصص من سواد العامة، وأرقاهم يف الصناعة ال يرتقي إىل مقام اخلاصة، وكفى أن أكثر ا: ثالثًا
 .به مانًعا لو مل يكن مَثم غريه

التمثيل يعتمد على احلبكة الدرامية مما يُدخل يف سريهتم ما ليس منها، وهو ما يُ َعدُّ كذبًا عليهم، وهو : رابًعا
 .ممنوع

 :من أمهها، ات األنبياء ينطوي على جمموعة من املفاسدكما أن متثيل شخصي: خامًسا
تقمص املمثلون لألنبياء يف صور وأشكال مصطنعة مما يتقلص معه ظل الدين واألخالق؛ حيث إن ذلك  • 

يؤدي إىل تشكيك املؤمنني يف عقائدهم وتبديد ما وقر يف نفوسهم من متجيد هذه املثل العليا؛ فهم قبل 
نون حًقا بعظمة األنبياء ورسالتهم، ويتمثلوهنم حًقا يف أكمل مراتب اإلنسانية وأرفع رؤية هذه املشاهد يؤم

إذا هم بعد العرض قد هانت يف نفوسهم تلك الشخصيات الكرمية ، وهبطت من أعلى درجاهتا -ذراها 
 . إىل منازل العامة واألخالط

 .رميةإثارة اجلدل واملناقشة والنقد والتعليق حول هذه الشخصيات الك • 

ما يقع نتيجة تسليط الضوء على بعض ما وقع بني املسلمني وغريهم من حروب وفنت من التهاب املشاعر،  •  
 .وحتزب الطوائف، ونشوب اخلصام والقتال بني أهل األديان

                                                           

  (.138/ 7)بريوت  –دار املعرفة . االستيعاب يف معرفة األصحاب، ط  ((1
املنار جملة : انظر يف ذلك أفاد وأجاد يف ذكر بعضها األستاذ رشيد رضا مع ذكر أمثلة واقعية تؤيد احلكم باحلرمة،  ((2

(11/171- 173.)  
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الكذب على اهلل ورسله؛ ألن التمثيل ليس إال ترمجة لألحوال واألقوال واحلركات والسكنات، ومهما يزعم •  
ائمون عليه من حصول الدقة واإلتقان، فال مناص من زيادة أو نقصان، وذلك جير طوعا أو كرها إىل الق

 .الكذب
وقد ذهبت إىل حرمة جتسيد قصص األنبياء عليهم الصالة والسالم جلان الفتوى الرمسية يف فتاويها الصادرة 

 :ومن ذلكعنها، وكذلك اجملامع العلمية يف قرارهتا املنبثقة عن اجتماعاهتا، 

جبلسته الرابعة عشرة يف دورته [ 711]يف قراره الصادر برقم  مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف • 
: م، قرر7888من يونيه  11ه  املوافق 7411من ربيع األول  72اخلامسة والثالثني اليت عقدت بتاريخ 

على شخصية  -أو يف أي جهاز آخر-فاز أنه ال جيوز أن يشتمل عمل متثيلي يف املسرح أو السينما أو التل
األنبياء، والرسل، والعشرة املبشرون باجلنة، وآل البيت الكرام؛ مع مراعاة الضوابط : من اآلِت حتديدهم

 .(1)األخرى 

: م، ونصه كاآلِت7812لعام [ 111]برقم  رها الصادروهو ما قررته جلنة الرقابة على املصنفات الفنية يف قرا
رة الرسول صلى اهلل عليه وسلم صراحة أو رمزا، أو صورة أحد اخللفاء الراشدين، وأهل البيت، مُينع ظهور صو "

والعشرة املبشرين باجلنة، ومساع أصواهتم، وكذلك إظهار صورة السيد املسيح، وصور األنبياء بصفة عامة، على أن 
 .اه " يُراعى الرجوع يف كل ما سبق إىل اجلهات الدينية املختّصة

من  1يف اجللسة الرابعة الطارئة يف دورة اجملمع الثامنة اليت عقدت بتاري خ [ 11]ق ذلك القرار رقم وقد سب
عدم جواز متثيل الشخصيات اإلسالمية ذات املكانة : م، وفيه7811من فرباير  11ه  املوافق 7181حمرم 

 .(2)واإلجالل والقدوة 

 الدورة الثانية والعشرين املنعقدة مبدينة الطائف من يفهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية  • 
ه ، حيث أعاد اجمللس النظر يف 7411العشرين من شهر شوال حىت الثاين من شهر ذي القعدة عام 

ه ، وإىل الكتاب املرفوع من اجمللس 72/4/7181بتاريخ ( 71)املوضوع ورجع إىل قراره السابق رقم 
ه  11/9/7184وتاريخ ( 7913/7)جاللة امللك فيصل رمحه اهلل برقم  بتوقيع رئيس الدورة اخلامسة إىل

تأييد جملس هيئة كبار العلماء ملا قرره مؤمتر املنظمات اإلسالمية من حترمي إظهار فيلم حممد : املتضمن
رسول اهلل، وإخراجه، ونشره، سواء فيما يتعلق بالرسول صلى اهلل عليه وسلم، أو بأصحابه الكرام رضي اهلل 

                                                           

 -قرارته وتوصياته يف ماضيه وحاضره، نشر األزهر الشريف، سلسلة البحوث اإلسالمية.. جممع البحوث اإلسالمية  ((1
  (.791: ، ص1جزء( )م1119= ه  7418)السنة التاسعة والثالثني  -الكتاب السادس

  (.99: ، ص7جزء )وصياته، مرجع سابق جممع البحوث اإلسالمية قراته وت   ((2
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عنهم؛ ملا يف ذلك من تعريض مقام النبوة، وجاللة الرسالة، وحرمة اإلسالم، وأصحاب الرسول صلى اهلل 
 .عليه وسلم لالزدراء واالستهانة والسخرية

الصادر عن دورته [ 2]يف قراره  المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم اإلسالمي • 
وأن ختييل : "ه ، ومما جاء فيه7413مجادى األوىل سنة  9بيع اآلخر حىت ر  11الثامنة يف الفرتة من 

و ليس هلا جرم وظل، أشخصه الشريف بالصور، سواء كانت مرسومة؛ متحركة أو ثابتة، وسواء كانت ذات 
ظل وجرم، كل ذلك حرام  ال حيَِلُّ، وال جيوز شرًعا، فال جيوز عمله وإقراره ألي غرض من األغراض، أو 

 .من املقاصد، أو غاية من الغايات، وإن قصد به االمتهان كان كفرًامقصد 

ألن يف ذلك من املفاسد الكبرية، واحملاذير اخلطرية شيًئا كثريًا كبريًا، وأنه جيب على والة األمور، واملسئولني 
يف : ري جمسمةووزارات اإلعالم وأصحاب وسائل النشر، منع تصوير النيب صلى اهلل عليه وسلم صورًا جمسمة، وغ

ن وسائل النشر، مالقصص والروايات، واملسرحيات، وكتب األطفال، واألفالم، والتلفاز، والسينما، وغري ذلك 
 .(1)اه " وجيب إنكاره وإتالف ما يوجد من ذلك

عقدة قرره من قبل يف الفقرة األوىل من املادة السادسة من قراره املتخذ يف دورته الثالثة عشرة املنوهو مؤيد ملا 
يقرر اجمللس التأسيسي  -7: )ه ، ونصها كاآلِت 7187شعبان  71إىل  7187شعبان  7خالل املدة من 

باإلمجاع حترمي إخراج فيلم حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا فيه من متثيله صلى اهلل عليه وسلم بآلة 
لتحديد، ومتثيل بعض الصحابة رضي اهلل عنهم التصوير الكامريا مشرية إليه وإىل موضعه وحركاته وسائر شئونه با

 .(2)اه " يف مواقف عديدة ومشاهد خمتلفة وهو حمرم باإلمجاع

، بل قد نصت الدار يف فتوى من الفتاوى (3)يف عدة فتاوى هلا خاصة هبذا الشأن  دار اإلفتاء المصرية • 
أي عقد من عقودها، ونصها يف ذلك   الصادرة عنها متعلقة هبذا األمر على أن الدار مل تبح هذا األمر يف

                                                           

من : رابطة العامل اإلسالمي، الدورات–قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة، نشر اجملمع الفقهي اإلسالمي  ( (1
 [م1114 -م7811/ ه 7414 -ه 7189]من األول إىل الثاين بعد املائة : القرارات.. األوىل إىل السابعة عشرة

  (.718 -719: ص)
املكتبة )حممد بن سعد الشويعر : نقال عن جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل، أشرف على مجعه وطبعه ( (2

 (.474/ 7( )الشاملة
صادرة يف عن اإلمام م، وثانية 7831مايو  1= ه   7128فتوى صادرة عن الشيخ حسنني خملوف بتاريخ رجب   ((3

م، وثالثة صادرة يف عهد 7891أغسطس  71= ه   7411شوال د احلق وهو مفت  بتاريخ األكرب جاد احلق علي جا
 . م1177لسنة  189علي مجعة مفيت الديار املصرية سابًقا برقم / شيخنا األستاذ الدكتور
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يف أي عهد من عهودها منذ نشأهتا وإىل يوم الناس -ومل يسبق لدار اإلفتاء املصرية أن أصدرت : "كاآلِت
 .(1)"أي فتوى تبيح متثيل األنبياء أو الرسل أو العشرة املبشرين باجلنة أو آل البيت الكرام -هذا

تقرر يف ثبات واطمئنان أنه ال ينبغي، وال حيل حبال أن : "، وفيها هلايف فتوى  لجنة الفتوى باألزهر الشريف• 
 .(2)اه " يشخص األنبياء عليهم الصالة والسالم يف املسرح وال على شاشة السينما

يف عدة فتاوى هلا صادرة يف هذا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالمملكة العربية السعودية • 
 .(3)الشأن 

األمام األكبر الشيخ عبد الحليم عليهم الصالة والسالم مطلًقا، إىل احلكم حبرمة جتسيد األنبياء  كما ذهب
ال توجد شخصية متاثل شخصية الرسول صلى اهلل : "وفيها ،، يف فتوى له، نصم فيها على أسباب احلرمةمحمود

 :يةعليه وسلم، وال جيوز متثيله بأي حال من األحوال، وهذا لالعتبارات اآلت

 .ألن مقامه أعلى وأجلم من أن يتخذ وسيلة للتمثيل وغريه (7)

 .كل ما يصدر عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم تشريع؛ ألنه ال ينطق عن اهلوى (1)

 .هو القدوة احلسنة يف كل األعمال (1)

 .التمثيل قد ينحرف باملثل إىل ما ال يناسب مقام الرسول صلوات اهلل وسالمه عليه (4)

 .(4)اه " هذا الباب هنائيًّا، وال يصبح التفكري فيه؛ ألنه فتنة وفساد كبري لكل هذا ينبغي أن يسد

ونلمح من كالم األستاذ رشيد رضا أنه قد أجاز متثيل سرية الرسل واألنبياء علهم الصالة والسالم إذا انتفت 
هلل عليهم السالم فُعِلم من هذه الوجوه أن جواز متثيل قصة رسول من رسل ا: "املوانع، وحتققت الضوابط، قال

يتوقف على اجتناب مجيع ما ذكر من املفاسد وذرائعها حبيث يرى من يُ عنَتدُّ مبعرفتهم وعرفهم من املسلمني أنه ال 
. (5)اه " يُ َعدُّ ازراًء هبم، وال منافيا ملا جيب من تعظيم قدرهم صلوات اهلل وسالمه عليهم وعلى من اهتدى هبم

                                                           

 .م1171لسنة  112فتوى رقم   ((1
جملة األزهر يف عددها نشرهتا . م7833 من فرباير سنة 1ه  املوافق  7114من مجادي اآلخرة سنة  71 فتوى بتاريخ  ((2

 .ه 7114الصادر يف رجب عام 
رئاسة  .اجملموعة األوىل مجع وترتيب أمحد بن عبد الرزاق الدويش، ط -فتاوى اللجنة الدائمة ( )4134)فتوى رقم   ((3

فتاوى ( )4111) كذلك فتوى رقم  ، و(121/ 1الرياض  -اإلدارة العامة للطبع  -إدارة البحوث العلمية واإلفتاء 
 (.111 -129/ 1اللجنة الدائمة 

 .(149 -141/ 1)فتاوى اإلمام عبد احلليم حممود    ((4
  [7414: ، ص4: فتاوى اإلمام حممد رشيد رضا، مرجع سابق جزء](. 349)فتوى رقم   ((5
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تاذ يف سياق كالمه قد نقلناها عنه يف أول املطلب، ويؤخذ من كالمه صراحة موافقته والوجوه اليت أشار إليها األس
 .من حيث املبدأ على جواز جتسيد األنبياء والرسل عليهم السالم، بعد انتفاء املوانع، وحتقق الشروط

وجلان الفتوى، اليت ، الشرعية قرارات اجملامع العلميةوما أميل إليه يف هذا املوضوع هو االلتزام مبا انتهت إليه 
نيب من األنبياء عليهم الصالة والسالم؛ مراعاة لعصمتهم ومكانتهم، أي اجتمعت على حرمة جتسيد قصص  قد

 .وملا ذلك التجسيد ينطوي على جمموعة من املفاسد

صالة والسالم والرسل عليهم الوهذا ال يُ َعدُّ مجوًدا أو رجعيًة كما يتصور بعضهم؛ إذ فيه حمافظة ملقام األنبياء 
 .ومقام الرسالة، وهو ما قررته الشريعة اإلسالمية يف نصوصها القطعية؛ ثبوتًا وداللةً 

وخنلص من هذا كله إىل أنه حيرم جتسيد األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، ومتثيلهم غض  من مقاماهتم 
 .الشريفة، فضاًل عن كونه منافًيا لعصمتهم من النقائص

 جيوز مشاهدة األعمال الفنية اليت جتسد سريهتم العطرة، وجيب عدم االغرتار بكون بعض القنوات ومن مَثم فال
 . وتوسًعاتساهاًل  ز ذلكافتاهم جبو أملن استناًدا  ؛تعرض هذه األعمال

 هذا بالنسبة حلكم جتسيد األنبياء والرسل عليهم السالم، أما بالنسبة لتجسيد الصحابة رضي اهلل عنهم؛ فإنه

مَثم اختالف  -املشار إليها آنًفا يف املطلب السابق – هر من التأمل يف نصوص القرارات اجملمعية، والفتاوىيظ
يف جتسيد الصحابة مطلًقا، وهو ما سنتطرق إليه بشيء من التفصيل يف املطلب  الفتاوى من حيث احلكمبني 

 .التايل حبول اهلل تعاىل وقوته

 نيالمطلب الثا
 ي اهلل عنهمتجسيد الصحابة رض

إن الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم هلم املكانة العليا يف اإلسالم حبكم معاصرهتم لرسول اهلل صلى اهلل عليه 
وهلذا اتفق أهل العلم . وسلم ، وقيامهم بواجب نصرته ومواالته ، وتفانيهم يف سبيل اهلل ببذهلم أمواهلم وأنفسهم 

فهم كما قال عبد ؛ اهلل شرمفهم بصحبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أهنم صفوة هذه األمة وأفضلها ، وأن
ًيا فَ لنَيَتَأسم بَِأصنَحاِب حُمَممد  َصلمى »: اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه يف وصيته اجلامعة للتابعني َمنن َكاَن ِمننُكمن ُمَتَأسِّ

َسنَ َها َحااًل، قَ ونًما اللمُه َعَلينِه َوَسلمَم؛ فَِإن مُهمن َكانُوا أَبَ رم َهذِ  يًا َوَأحن ُممِة قُ ُلوبًا َوَأعنَمَقَها ِعلنًما َوأَقَ لمَها َتَكلًُّفا َوأَق نَوَمَها َهدن ِه األن
َلُهمن َواتمِبعُ  َبِة نَِبيِِّه َصلمى اللمُه َعَلينِه َوَسلمَم، فَاعنرُِفوا هَلُمن َفضن َتاَرُهُم اللمُه تَ َعاىَل ِلُصحن  آثَارِِهمن؛ فَِإن مُهمن َكانُوا َعَلى وُهمن يف اخن

َتِقيمِ  َُدى النُمسن  .(1)«اهلن

                                                           

  (.1/841)دار ابن اجلوزي . جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب، ط  ((1
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دون سواهم، أنه سبحانه قد اختصهم بأهنم ال ُيسأل عن رضي اهلل عنهم ز اهلل تعاىل به الصحابة يم ومما مَ 
ثبتت  عدالة أحد منهم؛ فهم مجيعهم عدول، قد ثبتت عدالتهم بأقوى ما تثبت به عدالة أحد من الناس، فقد

 :(1)بالكتاب، والسنة، وباإلمجاع

َسان  َرِضَي : فمن آيات الكتاب  َننَصاِر َوالمِذيَن ات مبَ ُعوُهمن بِِإحن َومُلوَن ِمَن النُمَهاِجرِيَن َواألن قوله تعاىل ﴿َوالسمابُِقوَن األن
ُهمن َوَرُضوا َعننُه َوَأَعدم هَلُمن َجنمات  جَتنرِي حَتنتَ َها ا َن نَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َذِلَك النَفونُز النَعِظيُم﴾ اللمُه َعن ن ألن

 [.711:التوبة]

ِمِننَي ِإذن يُ َبايُِعوَنَك حَتنَت الشمَجرَِة فَ َعِلَم َما يف قُ ُلوهِبِمن فَأَن نَزَل ال: وقوله عز وجلم  سمِكيَنَة ﴿ َلَقدن َرِضَي اللمُه َعِن النُمؤن
 [.79:الفتح]فَ تنًحا َقرِيًبا﴾  َعَلينِهمن َوأَثَابَ ُهمن 

نَ ُهمن تَ رَاُهمن رُكمعًا ُسجمدًا ي َ : وقوله جل شأنُه اُء َعَلى النُكفماِر ُرمَحَاُء بَ ي ن بنتَ ُغوَن ﴿حُمَممد  َرُسوُل اللمِه َوالمِذيَن َمَعُه َأِشدم
َوانًا ِسيَماُهمن يف ُوُجوِهِهمن ِمنن أَثَرِ  يِل َكَزرنع   َفضناًل ِمَن اللمِه َورِضن ْنِن السُُّجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهمن يف الت مونرَاِة َوَمثَ ُلُهمن يف اإلن

تَ َوى َعَلى ُسوِقِه يُ عنِجُب الزُّرماَع لَِيِغيَظ هِبُِم النُكفماَر َوَعَد ا تَ غنَلَظ فَاسن رََج َشطنَأُه َفآَزرَُه فَاسن للمُه المِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا َأخن
رًا َعِظيًما﴾ الصماحلَِ  ُهمن َمغنِفرًَة َوَأجن  [.18: الفتح]اِت ِمن ن

رِيِّ َرِضَي اللمُه َعننُه، قَالَ : ومن األحاديث النبوية َواُن عن َأيب َسِعيد  اخلُدن قَاَل النميبُّ َصلمى اهلُل َعَلينِه : ما رواه ذَكن
 .(2)«أَن نَفَق ِمثنَل ُأُحد ، َذَهًبا َما بَ َلَغ ُمدم َأَحِدِهمن، َوالَ َنِصيَفهُ  اَل َتُسبُّوا َأصنَحايب، فَ َلون َأنم َأَحدَُكمن »: َوَسلممَ 

َنا النَمغنِرَب َمَع َرُسوِل اهلِل َصلمى اهلُل َعَلينِه َوَسلمَم، مُثم قُ لنَنا: وعن َأيب بُ رنَدَة، َعنن أَبِيِه، قَالَ  َنا َحىتم : َصلمي ن َلون َجَلسن
َنا، فَ َقالَ ُنَصلَِّي َمَعُه الن  َنا، َفَخرََج َعَلي ن َنا َمَعَك النَمغنِرَب، : قُ لنَنا« َما زِلنُتمن َهاُهَنا؟»: ِعَشاَء قَاَل َفَجَلسن يَا َرُسوَل اهلِل َصلمي ن

َسننُتمن َأون َأَصبنُتمن »َْننِلُس َحىتم ُنَصلَِّي َمَعَك النِعَشاَء، قَاَل : مُثم قُ لنَنا ُه ِإىَل السمَماِء، وََكاَن َكِثريًا ممما قَاَل فَ َرَفَع رَأنسَ « َأحن
النُُّجوُم أََمَنة  لِلسمَماِء، فَِإَذا َذَهَبِت النُُّجوُم أََتى السمَماَء َما تُوَعُد، َوأَنَا أََمَنة  »: يَ رنَفُع َرأنَسُه ِإىَل السمَماِء، فَ َقالَ 

ُدوَن، َوَأصنَحايب أََمَنة  أِلُمميِت، فَِإَذا َذَهَب َأصنَحايب أََتى أُمميِت َما أِلَصنَحايب، فَِإَذا َذَهبنُت أََتى َأصنَحايب َما يُوعَ 
 . (3)«يُوَعُدونَ 

ر كامل مآثِرِهم وفضنلهم، فهم كما قال  رِهم، ويِقف القلُم عاجزًا عن ذكن واللسان يعِجز عِن اإلحاطِة بقدن
 : الشاعر

                                                           

 (.81: ص)بريوت  -دار الكتاب العريب. التقريب والتيسري للنووي، ط: ذلكراجع يف   ((1
: ، رقم(«َلون ُكننُت ُمتمِخًذا َخِلياًل »: بَاُب قَ ونِل النميبِّ َصلمى اهلُل َعَلينِه َوَسلممَ / كتاب املناقب) يف صحيحه أخرجه البخاري  ((2

1211.  
َحابِِه، / ابةكتاب فضائل الصح)أخرجه مسلم يف صحيحه   ((3 بَاُب بَ َياِن أَنم بَ َقاَء النميِبِّ َصلمى اهلُل َعَلينِه َوَسلمَم أََمان  أِلَصن

ُممةِ  َحابِِه أََمان  ِلألن   .1317: ، رقم(َوبَ َقاَء َأصن
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َتِنرُي اأَلرنُض ِإنن ن َ  ِدي هِبِمن َتسن َتَمُعوا... زَُلوا َعهن نَيا ِإَذا اجن  ِفيَها َوجَتنَتِمُع الدُّ

ُهمن َعنن َغطَارَِفة   ُر ِمن ن  َكَأنم أَيماَمُهمن ِمنن أُننِسَها مُجَعُ ...َوَيضنَحُك الدمهن

شرع ألجل هذا الثناء العظيم الذي أثىن اهلل تعاىل عليهم به، وتنزياًل هلم من املكانة العالية اليت اختصهم هبا ال
أفتت اهليئات العلمية، وجلان الفتوى الشرعية مبنع جتسيد قصص أي واحد من : الشريف يف نصوصه املنيفة

 :، ومن هذه اهليئات واللجانمطلًقا الصحابة الكرام

ه ، وقد 72/4/7181يف قرارها الثالث عشر الصادر بتاريخ  هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية  •
حترمي إظهار فيلم حممد رسول :" -ما خيص املوضوع –تقدمت اإلشارة إليه يف املطلب السابق آنًفا، وفيه 

اهلل، وإخراجه، ونشره، سواء فيما يتعلق بالرسول صلى اهلل عليه وسلم، أو بأصحابه الكرام رضي اهلل عنهم؛ 
اإلسالم، وأصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ملا يف ذلك من تعريض مقام النبوة، وجاللة الرسالة، وحرمة

 .ا ه " لالزدراء واالستهانة والسخرية

الصادر عن دورته الثامنة [ 2]مبكة املكرمة التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف قراره  المجمع الفقهي اإلسالمي • 
مُينع ذلك يف حق وكذلك : "ه ، وفيه7413مجادى األوىل سنة  9ربيع اآلخر حىت  11يف الفرتة من 

الصحابة رضي اهلل عنهم؛ فإن هلم من شرف الصحبة، واجلهاد مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، والدفاع 
عن الدين، والنصح هلل ورسوله ودينه، ومحل هذا الدين والعلم إلينا، ما يوجب تعظيم قدرهم واحرتامهم 

 .(1)ا ه " وإجالهلم

يف عدة فتاوى هلا صادرة يف هذا واإلفتاء بالمملكة العربية السعودية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية • 
 .(2)الشأن 

  قيود إباحة التمثيل بصفة الصحابة رضي اهلل عنهم بضوابط تضاف إىل  سيدومن اهليئات اليت أباحت جت
 :عامة

هلل عنهم منع جتسيد سري الصحابة رضي ا جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريفيف بادئ األمر قرر 
من حمرم  1يف اجللسة الرابعة الطارئة يف دورة اجملمع الثامنة اليت عقدت بتاري خ [ 11]يف قراره رقم  ، وذلكمطلًقا

عدم جواز متثيل الشخصيات اإلسالمية ذات املكانة واإلجالل : م، وفيه7811من فرباير  11ه  املوافق 7181
 .(3)والقدوة 

                                                           

 (.718: ص)قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة، مرجع سابق  ( (1
 -129/ 1)، و(121/ 1) ، مرجع سابقفتاوى اللجنة الدائمة] .(4111)فتوى رقم ، و (4134)فتوى رقم   ((2

111]. 
  (.99: ، ص7جزء )جممع البحوث اإلسالمية قراته وتوصياته، مرجع سابق    ((3



 18 

من 12يف جلسته الثامنة يف دورته الثامنة والعشرين اليت عقدت بتاريخ [ 49]وكذلك القرار الصادر برقم 
منع متثيل الصحابة يف السينما أو التلفاز أو الراديو أو : م، وفيه7881من إبريل  18ه  املوافق 7471شوال 

 .(1)غري ذلك

: الة والسالمقد استثىن من قراره هذا إضافة إىل األنبياء عليهم الص غير أن مجمع البحوث اإلسالمية
العشرة املبشرون باجلنة، وأمهات املؤمنني وبنات املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وآل البيت الكرام؛ كالسيدة 
فاطمة الزهراء عليها السالم، وولديها سيدي شباب أهل اجلنة احلسن واحلسني عليهما السالم، وبنتها السيدة 

هلم من مكانة عظيمة وسابقة سامقة يف اإلسالم؛ فهم قادة  زينب عليها السالم؛ فال جيوز متثيلهم حبال؛ ملا
 .الصحابة وأكابرهم، وخريهتم وأفاضلهم

جبلسته الرابعة عشرة يف دورته اخلامسة والثالثني اليت [ 711]حيث نصم على ذلك يف قراره الصادر برقم 
ه ال جيوز أن يشتمل عمل أن: م، قرر7888من يونيه  11ه  املوافق 7411من ربيع األول  72عقدت بتاريخ 

األنبياء، : على شخصية من اآلِت حتديدهم -أو يف أي جهاز آخر-متثيلي يف املسرح أو السينما أو التلفاز 
 .(2)والرسل، والعشرة املبشرون باجلنة، وآل البيت الكرام؛ مع مراعاة الضوابط األخرى 

ه من قرارات متعلقة هبذا الشأن؛ حيث نصم فيما تال -األخري–وقد انتظمت فتوى اجملمع على هذا القرار 
يف جلسته الثامنة يف [ 718]يف قراره رقم على حرمة جتسيد شخصية السيدة زينب رضي اهلل عنها؛ وذلك 

عدم : م، وفيه1111من إبريل  11ه  املوافق 7417من حمرم 11دورته السادسة والثالثني اليت عقدت بتاريخ 
؛ نظرًا ألن مثل هذه األعمال -دة زينب رضي اهلل عنها يف دراما تلفزيونيةعلى ظهور شخصية السي–املوافقة 

تعمق اخلالف بني املسلمني؛ وذلك ألن ظهور السيدة زينب رضي اهلل عنها أو أي من آل البيت الكرام سيؤدي 
 .(3)إىل شيوع الفنت بني املسلمني

، وينتبه يف ذلك أنه قد وبذلك فإن جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف قد أجاز جتس يد غري املسَتث ننَ نين
أباح ذلك مع مراعاة الضوابط والقيود املذكورة يف حكم التمثيل مع إضافة قيود أخرى سنذكرها الحًقا بشيء من 

 .التفصيل

 عالمةوهو ما جرى عليه العمل يف الفتوى يف دار اإلفتاء املصرية من زمن بعيد؛ حيث نص على ذلك ال
ما : "يف فتوى له عن سؤال نصه كاآلِت( م7881: ت)حممد خملوف مفيت الديار املصرية سابًقا الشيخ حسنني 

اه ، وكان نص جوابه عليه  " ؟(الوعد احلق)هو احلكم الشرعي يف موضوع الفيلم السينمائي املقتبس من كتاب 

                                                           

  (.712: ، ص7جزء)ته وتوصياته، مرجع سابق راجممع البحوث اإلسالمية قرا  ((1
  (.791: ، ص1جزء)ه، مرجع سابق ته وتوصياتاقرار ..  جممع البحوث اإلسالمية   ((2
  (.798: ، ص1جزء )ته وتوصياته، مرجع سابق راجممع البحوث اإلسالمية قرا  ((3
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والذى اعتزمتم ( عد احلقالو )اطلعنا على ملخص موضوع الفيلم السينمائي الذى اقتبستموه من كتاب : "كاآلِت
إخراجه دون تعرض ألى موقف للرسول األكرم صلوات اهلل عليه وال ألى أحد من آله الطاهرين وخلفائه 
الراشدين حبيث ال يظهر فيه صورة أو يسمع فيه صوت ألى واحد من هؤالء الربرة واألكرمني فلم أجد بعد هذا 

الشرعية بل يف إخراجه نشر لدعوة احلق وإيقاظ للتسمك به يف  البيان ما مينع من إخراج هذا الفيلم من الوجهة
 .(1)ا ه " وقت أحوج ما يكون الناس فيه إىل ذلك

 : "وكذلك فتوى دار اإلفتاء الصادرة يف عهد األستاذ الدكتور علي مجعة مفيت الديار املصرية سابًقا، وفيها
أنه إذا روعيت السياقات التارخيية الصحيحة  فتوىفالمختار لل: وأما متثيل الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم

وُعرِفت هلم سابقتهم يف اإلسالم وأُظِهُروا بشكل يناسب مقامهم من النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم وأهنم خرية 
؛ ووجه هذا احلكم هو عدم وجود ما مينع من متثيلهم، فإنه ل مانع من تمثيلهماخللق بعد األنبياء واملرسلني 

اهلدف نبياًل؛ كتقدمي صورة حسنة للمشاهد، واستحضار املعاين اليت عاشوها، وتعميق مفهوم القدوة  مادام
 ".احلسنة من خالهلم

ضوابط، عادت ا إذا حتققت فيه الوبعد أن ذكرت الفتوى أن املختار يف الفتوى جواز جتسيد الصحابة مطلقً 
العشرة املبشرون باجلنة، وأمهات املؤمنني وبنات : احلكم وُيسَتث نىَن من هذا: "قيدت هذا اإلطالق، بقوهلارجعت ف

املصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم وآل البيت الكرام؛ كالسيدة فاطمة الزهراء عليها السالم، وولديها سيدي 
 شباب أهل اجلنة احلسن واحلسني عليهما السالم، وبنتها السيدة زينب عليها السالم؛ فال جيوز متثيلهم حبال؛ ملا

، (2)اه " هلم من مكانة عظيمة وسابقة سامقة يف اإلسالم؛ فهم قادة الصحابة وأكابرهم، وخريهتم وأفاضلهم
 .ويظهر من ذلك أن دار اإلفتاء املصرية قد راعت يف فتواها ما قرره جممع البحوث اإلسالمية

الفنية إذا ُروعي فيها جتسيد الصحابة رضي اهلل عنهم يف األعمال جبواز األستاذ رشيد رضا فىت أوكذلك 
: ؛ حيث نصم على ذلك يف جواب لسؤال نصه كاآلِتمقامهم الكرمي، مع سرد احلقائق التارخيية دون إخالل هبا

هل جيوز متثيل حياة بعض الصحابة على شكل رواية أدبية خلقية ُتظهر حماسن ذلك الصحايب املمثل ألجل "
 "التحري لضبط سريته دون إخالل هبا من أي وجهة كانت أم ال؟االتعاظ بسريته ومبادئه العالية مع التحفظ و 

 . اه 

ال يوجد دليل شرعي مينع متثيل حياة بعض الصحابة أو أعماهلم الشريفة بالصفة : "وكان نص اجلواب كاآلِت 
 .(3)اه " املذكورة يف السؤال

                                                           

  .(1/147املصرية دار اإلفتاء  اإلسالمية من فتاوىال. )م7831مايو  1 املوافق ه  7128صدرت بتاريخ رجب   ((1
 .م1171 لسنة 112م، والفتوى رقم 1177لسنة  189فتوى رقم    ((2
  (.114/ 17)املنار   ((3
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طوا ذلك بضوابط تضاف إىل القيود وبالتأمل يف فتاوى من أباح جتسيد الصحابة غري املستثنني ْند أهنم قد أنا
 :املذكورة يف حكم التمثيل بصفة عامة، وهي

 .االلتزام باعتقاد أهل السنة فيهم؛ من حبهم مجيًعا بال إفراط يف حب أحدهم أو تفريط يف حب البعض اآلخر: أوًل 

توقري واالحرتام لشخصياهتم التأكيد على حرمة مجيع الصحابة؛ لشرف صحبتهم للنيب صلى اهلل عليه وسلم، وال: ثانًيا
 .وعدم إظهارهم يف صورة ممتهنة أو الطعن فيهم واالستخفاف هبم والتقليل من شأهنم

نقل سريهتم كما هي، وعدم التالعب فيها؛ من أجل حتقيق أرباح مادية، وأال ي َُنصَِّب الكاتب من نفسه : ثالثًا
دورهم املشرف يف نصرة النيب صلى اهلل عليه وسلم، وحفظ حكًما عليها وال ناقًدا هلا، بل ينبغي احلرص على بيان 

 .الدين، ونقل الشريعة، ونشر اإلسالم

 .االعتماد على الروايات الدقيقة وجتنب الروايات املوضوعة واملكذوبة: رابًعا

 .(1)جتنب إثارة الفتنة والفرقة بني األمة اإلسالمية: خامًسا

على استشارة شركة رواج لإلنتاج الفين حول مسلسل خالد بن الوليد وقد أيمد ذلك الدكتور القرضاوي يف رده 
 :رضي اهلل عنه، وقد تضمنت االستشارة أن جييبهم الدكتور عن أمور ثالثة

 حكم ظهور الصحابة يف التمثيليات أو املسلسالت أو األفالم ؟  (7)

 من الصحابة احملظور ظهورهم يف التمثيل ؟  (1)

 واخللفاء الراشدين ؟هل حمظور ظهور املبشرين باجلنة  (1)

أن الشخصيات " :ويظهر من سياق اجلواب أنه قد التزم مبا قرره جممع البحوث اإلسالمية؛ حيث جاء فيه
 :اليت حرمم العلماء متثيلها، هم

نوح وإبراهيم وموسى : الرسل واألنبياء، املذكورون يف القرآن الكرمي، وخصوصا أويل العزم من الرسل( أ)
 .مرمي وحممد عليهم الصالة والسالمواملسيح عيسى بن 

 .أمهات املؤمنني من أزواج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( ب)

أبو بكر وعمر : العشرة املبشرون باجلنة من الصحابة رضي اهلل عنهم، وال سيما اخللفاء الراشدون منهم( ج)
 . عثمان وعلي رضي اهلل عنهم

 .واحلسني من آل البيت رضي اهلل عنهم احلسن: وذكر الدكتور أن بعضهم أضاف إليهم

                                                           

 .م1171لسنة  112اإلفتاء املصرية يف فتواها الصادرة برقم  ذكرت هذه الضوابط اخلمسة دارُ   ((1
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أمثال خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أيب : وأما من دون هؤالء من الصحابة: "مث قال
 ".سفيان، وحسان بن ثابت وأمثاهلم فال حرج يف متثيلهم

يف الفتوى املشار إليها وقد ذكر شرطًا حيسن إضافته إىل الضوابط اخلمسة اليت وضعتها دار اإلفتاء املصرية 
شخصية حمببة ال اعرتاض  -حمل السؤال، وال يستبعد استصحابه يف غريه –آنًفا، وهو أن يكون املمثل هلذا الدور 

 .(1)عليها

 :الترجيح
إذا ُروعيت  واز جتسيد الصحابة رضي اهلل عنهم يف األعمال الفنية،فإنين أميل إىل القول جبويف اخلتام 

ية الصحيحة وُعرِفت هلم سابقتهم يف اإلسالم وأُظِهُروا بشكل يناسب مقامهم اجلليل وُيسَتث نىَن السياقات التارخي
العشرة املبشرون باجلنة، وأمهات املؤمنني وبنات املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وآل البيت : من هذا احلكم

نة احلسن واحلسني عليهما السالم، الكرام؛ كالسيدة فاطمة الزهراء عليها السالم، وولديها سيدي شباب أهل اجل
 .وبنتها السيدة زينب عليها السالم؛ فال جيوز متثيلهم حبال؛ ملا هلم من مكانة عظيمة وسابقة سامقة يف اإلسالم

 :بصفة عامة" التمثيل"عاة الضوابط التالية إضافة إىل القيود املذكورة يف حكم فن ار مع االلتزام مب

 .السنة فيهم؛ من حبهم مجيًعا بال إفراط يف حب أحدهم أو تفريط يف حب البعض اآلخر االلتزام باعتقاد أهل: أوًل 

التأكيد على حرمة مجيع الصحابة؛ لشرف صحبتهم للنيب صلى اهلل عليه وسلم، والتوقري واالحرتام لشخصياهتم : ثانًيا
 .موعدم إظهارهم يف صورة ممتهنة أو الطعن فيهم واالستخفاف هبم والتقليل من شأهن

نقل سريهتم كما هي، وعدم التالعب فيها؛ من أجل حتقيق أرباح مادية، وأال ي َُنصَِّب الكاتب من نفسه : ثالثًا
حكًما عليها وال ناقًدا هلا، بل ينبغي احلرص على بيان دورهم املشرف يف نصرة النيب صلى اهلل عليه وسلم، وحفظ 

 .الدين، ونقل الشريعة، ونشر اإلسالم

 .عتماد على الروايات الدقيقة وجتنب الروايات املوضوعة واملكذوبةاال: رابًعا

 .جتنب إثارة الفتنة والفرقة بني األمة اإلسالمية: خامًسا

 .أن يكون املمثل شخصية حمببة ال اعرتاض عليها :سادًسا

                                                           

املوقع اإللكرتوين اخلاص بالدكتور القرضاوي نشرها الدكتور القرضاوي،  بتوقيع منهذه الفتوى   ((1
(p://www.qaradawi.nethtt) نشر على  ، وكذلك تضمنها بيان  "استشارة شركة رواج لإلنتاج الفين"، حتت عنوان

 .أكرم كساب/ بقلم األستاذ(" مسلسل خالد بن الوليد)القرضاوي برئ من " ذات املوقع بعنوان 

http://www.qaradawi.net/
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ؤية فنية لشخصية نربأ بالشخصيات الدينية اليت هلا من اإلجالل واالحرتام أن تقع أسرية ر  أننا مع تأكيدنا على
الكاتب يفرضها فرًضا على املتلقي هلا، مبا يغري حتًما من ختيل املتلقي هلذه الشخصيات والصورة الذهنية القائمة عنده 

 .ويستبدهلا بالصورة الفنية املقدمحوهلا، 

ال فن أهل االختصاص يف جم هذه الفرصة ألنادي يف أصحاب اهلمة العالية، الغيورين على دينهم من غتنمأو 
يف البحث عن قوالب فنية جديدة تسمح باالستفادة من سري األنبياء كما هي يف  مستطاًعا ، أال يألوا جهًدا"التمثيل"

 .الواقع، مع مراعاة عدم ظهور شخصيات حتاكيهم، مع االلتزام مبا هلم من مكانة وإجالل

ستمدة من تعاليم مه األخالقية واالجتماعية املكما أستحث الفنانني أن يعملوا بفنهم لبناء الشعوب، وعودهتم إىل قي
وأن يشاركوا الناس يف مواكب اإلصالح الشامل ملسريهتم، وأال ينجروا إىل مواقف ومظاهر ال يتقبلها اإلسالم احلنيف، 
 .األكثرون من الناس
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 الخاتمة

صالة والسالم، والصحابة بعد استعراض موقف العلماء املعاصرين حول مسألة جتسيد األنبياء والرسل عليهم ال
 :رضي اهلل عنهم، فهذه خالصة ما توصلت إليه وما ملسته من نتائج

يُ َعدُّ أداًة فعمالًة يف رُِقي األمم أخالقيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وعلميًّا، إذا َحُسَن استخدامها وفق " التمثيل"فن  (7)
 .ضوابط الشرع الشريف

 .من حيث املفهوم اصطالًحا" ثيلالتم"يرتادف مع مصطلح " جتسيد"مصطلح  (1)

إبراز ِسرَيِ وَقَصِص األنبياء والصحابة يف قالب حمسوس : هو" جتسيد األنبياء والصحابة"املقصود من  (1)
 .ألهداف خمتلفة

 .حبسب تعدد أشكاهلا ووسائلها وأهدافها" التمثيل"تتنوع طرق فن  (4)

يد هو جعلها فنًّا وِعلًما له أصول حكاية األفعال واألقوال ليس جديدة من حيث جنسها، وإمنا اجلد (3)
 .وقواعد

، اليت هي حكاية األفعال واألقوال مشروعة من حيث هذا األصل، ولقد شهدت "التمثيل"حقيقة فن  (2)
 .األدلة الشرعية بصحة ذلك

 إذا اقرتن بالتمثيل أمور  تتنايف مع الضوابط اليت قررها العلماء، كأن اقرتن به أمر حمرم كدعوة إىل ما خيالف (1)
 لُ الدين واخلُ 

ُ
م بني الرجال رم حَ ق، أو حتسني املعاصي، أو كشف للعورات اليت حيرم إبداؤها، أو التالصق امل

والنساء، أو التخنث والتشبه من الرجال بالنساء، أو أدى االشتغال به إىل تفويت واجب، كان ممنوًعا 
 .شرًعا

والشخصيات الدينية األخرى ذات اإلجالل  إذا اقرتن بالتمثيل ما يؤدي إىل نزع القداسة عن األنبياء (9)
 .ممنوًعا شرًعا كان ،والتقدير

جتسيد األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم ممنوع  شرًعا؛ مراعاة لعصمتهم ومكانتهم، وملا ينطوي على  (8)
 .جمموعة من املفاسد، وهو ما قررته اجملامع الفقهية، ودور وجلان الفتوى يف العامل اإلسالمي

 .وز مشاهدة األعمال الفنية اليت جتسد سرية وقصص األنبياء والرسل؛ بناء على حرمة جتسيدهمال جي (71)

ينبغي عدم االغرتار بكون بعض القنوات تعرض األعمال الفنية اليت حتتوي على جتسيد لألنبياء والرسل؛  (77)
 .ز ذلك تساهاًل وتوسًعاااستناًدا ملن أفتاهم جبو 
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األعمال الفنية جائز؛ إذا ما روعيت السياقات التارخيية الصحيحة،  جتسيد الصحابة رضي اهلل عنهم يف (71)
 .وُعرفت هلم سابقتهم يف اإلسالم، وأظهروا بشكل يناسب مقامهم الكرمي

العشرة املبشرون باجلنة، وأمهات املؤمنني : يستثىن من الصحابة الذين جيوز جتسيدهم يف األعمال الفنية (71)
وآل البيت الكرام؛ كالسيدة فاطمة الزهراء عليها السالم، وولديها  وبنات املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

سيدي شباب أهل اجلنة احلسن واحلسني عليهما السالم، وبنتها السيدة زينب عليها السالم؛ فال جيوز 
متثيلهم حبال، وهو ما قرره جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف، ودار اإلفتاء املصرية، وعدد  من 

 .ألمة املعاصرينعلماء ا

إباحة جتسيد الصحابة رضي اهلل عنهم يف األعمال الفنية منوط بضوابط تضاف إىل القيود املذكورة يف  (74)
 :حكم التمثيل بصفة عامة، وهي

االلتزام باعتقاد أهل السنة فيهم؛ من حبهم مجيًعا بال إفراط يف حب أحدهم أو تفريط يف حب  ( أ)
 .البعض اآلخر

الصحابة؛ لشرف صحبتهم للنيب صلى اهلل عليه وسلم، والتوقري التأكيد على حرمة مجيع  ( ب)
واالحرتام لشخصياهتم وعدم إظهارهم يف صورة ممتهنة أو الطعن فيهم واالستخفاف هبم والتقليل 

 .من شأهنم
نقل سريهتم كما هي، وعدم التالعب فيها؛ من أجل حتقيق أرباح مادية، وأال يُ َنصَِّب الكاتب  ( ج)

عليها وال ناقًدا هلا، بل ينبغي احلرص على بيان دورهم املشرف يف نصرة النيب  من نفسه حكًما
 .صلى اهلل عليه وسلم، وحفظ الدين، ونقل الشريعة، ونشر اإلسالم

 .االعتماد على الروايات الدقيقة وجتنب الروايات املوضوعة واملكذوبة ( د)
 .جتنب إثارة الفتنة والفرقة بني األمة اإلسالمية ( ه )
 .أن يكون املمثل شخصية حمببة ال اعرتاض عليها ( و)

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،،
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 للمؤتمر مقترح مشروع قرار
 "تجسيد األنبياء والرسل والصحابة في األعمال الفنية"بخصوص 

 
وبنات املصطفى، ال جيوز حبال جتسيد ِسري األنبياء والرسل، والعشرة املبشرين باجلنة، وأمهات املؤمنني،  (7)

 .وآل البيت الكرام
على أهل االختصاص يف جمال التمثيل البحث عن قوالب فنية جديدة تسمح باالستفادة من سري ينبغي  (1)

جتسيدهم آنًفا كما هي يف الواقع، مع مراعاة عدم ظهور شخصيات حتاكيهم، مع  املنصوص على حرمة
 .االلتزام مبا هلم من مكانة وإجالل

العشرة املبشرين باجلنة، وأمهات املؤمنني، وبنات املصطفى، وآل البيت يد الصحابة عدا ال مانع من جتس (1)
يف األعمال الفنية؛ إذا ما روعيت السياقات التارخيية الصحيحة، وُعرفت هلم سابقتهم يف اإلسالم،  الكرام

 .وأظهروا بشكل يناسب مقامهم الكرمي
عمال الفنية مراعاة ضوابط تضاف إىل القيود املذكورة يف يف األ غري املستثنني ينبغي عند جتسيد الصحابة (4)

 :حكم التمثيل بصفة عامة، وهي

االلتزام باعتقاد أهل السنة فيهم؛ من حبهم مجيًعا بال إفراط يف حب أحدهم أو تفريط يف حب  : أواًل 
 .البعض اآلخر

ليه وسلم، والتوقري واالحرتام التأكيد على حرمة مجيع الصحابة؛ لشرف صحبتهم للنيب صلى اهلل ع : ثانًيا
 .لشخصياهتم وعدم إظهارهم يف صورة ممتهنة أو الطعن فيهم واالستخفاف هبم والتقليل من شأهنم

نقل سريهتم كما هي، وعدم التالعب فيها؛ من أجل حتقيق أرباح مادية، وأال يُ َنصَِّب الكاتب من  : ثالثًا
حلرص على بيان دورهم املشرف يف نصرة النيب صلى اهلل نفسه حكًما عليها وال ناقًدا هلا، بل ينبغي ا

 .عليه وسلم، وحفظ الدين، ونقل الشريعة، ونشر اإلسالم

 .االعتماد على الروايات الدقيقة وجتنب الروايات املوضوعة واملكذوبة : رابًعا

 .جتنب إثارة الفتنة والفرقة بني األمة اإلسالمية : خامًسا

 .خصية حمببة ال اعرتاض عليهاأن يكون املمثل ش : سادًسا
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 :تقديم وتقسيم  
بعد محد اهلل تعاىل ، مث الصالة والسالم على أشرف خلقه وخامت رسله ، وعلى آله وصحبه ، ومن سار   

على هنجه واهتدى هبديه إىل يوم الدين ، فإنه ال تكاد أجهزة العرض ، والبث ، تزر بيتا إال ودخلته ، فمن ال 
، من خالل احلواسيب ، واألجيال احلديثة  يقتين التلفاز تدامهه مقتطفات الفيديو عرب برامج العرض املختلفة

من أجهزة اهلاتف ، ناهيك عن البث اإلذاعي الذي ال ينقطع عن أجهزة املذياع ، يف البيوت ، ووسائط النقل 
 . املختلفة 

وبعيدا عن وسائط العرض اخلاصة فإن دور السينما واملسرح قد كثرت بصورة الفتة ، فال يكاد جممع 
ة دور عرض سينمائي ، وكلما تعددت اجملمعات التجارية تعددت شاشات العرض جتاري خيلو من سلسل
 . السينمائي ، واملسارح 

وبانتشار أقمار البث الفضائي انتشرت قنوات التلفاز التجاري وختصصت ، وإن غلب النمط الرتفيهي 
 . غريه من أمناط العرض األخرى 

 –لك أجهزة عرض الفيديو املختلفة ، أما التلفازات وعادة ما تعرض السينما مشاهد مسجلة خمزنة ، وكذ
فكثريا ما تعرض تلك املشاهد التخيلية املخزنة ، وقد تبث وقائع حياتية معاشة يف  –السيما قنوات الرتفيه 

 .برامج البث احلي أو املباشر ، وهذه األخرية ال تدخل يف قضية حبثنا 

قضايا التصوير ، والتصوير املتحرك مما تنازع أهل العلم يف وال خترج العروض التخيلية املتحركة عن مجلة  
ملا حيققه يف ظنهم من مصلحة ، بل  –بضوابط  –حكمه ، فمنذ وقوعه وإىل اليوم والناس فيه بني مبيح له 

، عا من األمر ، مل تأت به الشريعةالعتباره من طرق التثقيف اليت عمت هبا البلوى ، وبني مانع منه يرى فيه بد
 . شتبك به مفاسد وأمور مشكلة وت

والعاملون يف هذا احلقل يسعون  –يف بالدنا العربية  –ومنذ السنوات األوىل يف مسرية التخييل السينمائي 
إىل جتسيد أدوار شخصيات حمل توقري واعتداء ، بدعوى االحتفاء هبم وإذاعة سريهم وبطوالهتم ، ولكن ، 

يث ، وأغراضه ، السيما الثورة على الثوابت اإلسالمية ، وحماربة القيم ، ونظرا ملا هو ثابت عن غاية الفن احلد
وإزاحة فكرة األصول الثابتة هبدف تغليب طوابع التطور والتغيري الذي ال يعرتف أساسا بالضوابط واحلدود ، 

جوهبت   -ورمبا كانوا مستحقني لإلميان هبم  -يف جتسيد أدوار أهل التوقري واالقتداء  –فإن هذه الرغبة 
مبعارضات شديدة أمثرت أحيانا يف كف أهل اهلوى عن اخلوض يف سري املصطفني واألتقياء ، والتنقص منهم ، 

 .من هذا العبث مانع  –خارج ديار اإلسالم  –فيما مل مينع غري املسلمني 
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صوير الفين ولكن مع طول األمد ، وازدياد الغزو الثقايف ، نبت يف الداخل اإلسالمي فريق زعم أن للت 
سيما الرمسيون  –من التأثري الدعوي واإلصالحي ما ليس للخطاب وال للكتاب، فأقنع بعض أهل الفتوى 

وشاعت يف الناس أعمال جسدت سري بعض األخيار ، من أتباع الرسل ، رفقة إبراهيم ، وخرية  –منهم 
ختلف أهل العلم يف مشروعية موسى، وحواريي عيسى ، وصحابة حممد صلى اهلل عليه وسلم ، وغريهم ، وا

 .هذا التجسيد اختالفا كبريا 

مث كانت القفزة الكربي بتجسيد أدوار بعض املخلصني كيعقوب ، ويوسف ، وزكريا ، ومرمي ، واملسيح ،  
 .وها حنن نتابع حماوالت جتسيد شخص النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم 

 مسألة جتسيد األنبياء والصحابة يف األعمال الفنية ، وقد تفضلت اهليئة العلمية باجملمع باستكتايب يف 
على أن يربز البحث مفهوم التجسيد وأنواعه ، مث يبني حكم جتسيد األنبياء ، ويتبعه ببيان حكم جتسيد 

 .الصحابة ، وختتم الورقة مبا هو معتاد من مشروع قرار يتضمن ما يظنه الباحث حقا يف املسألة 

وإذ يشكر الباحث هيئة اجملمع على ثقتها جبهده ، معلنا التزامه باملخطط املطروح فإنه يعتذر مسبقا عما  
يراه قصورا يف املعاجلة ، أوقع فيه أن مجلة من اهلموم والشواغل الزمت الباحث يف زمن التكليف ، وحال 

وهي ليست  –تحصيل الكتابات السابقة اضطراب األوضاع يف القاهرة احلبيبة من ارتياد املكتبات العلمية ل
ومع األسف فإن أكثر هذه الكتابات مل يتيسر الوصول إليه يف مملكة البحرين ، وليست للباحث  –قليلة 

معرفة زائدة بالبحث يف الفضاء األلكرتوين متكنه من مجع املنشور ألكرتونيا يف الوقت املناسب ، هلذا كله مل 
ي كل ما طرح من أقوال وما اختذ من مواقف يف خصوصها ، وإن مل حيل تنل مسألة البحث حظها من تقص

هذا العوز من احلرص على قدح الذهن وبذل اجلهد يف إثبات املمكن من املعلومات ، وحترير احملصل من 
 . اخلالف ، وترجيح ما يظن أنه األرجح من األقوال 
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 المبحث األول
 مفهوم التجسيد وأنواعه 

 :مفهوم التجسيد 
عند من  –بوجه خاص  –لتجسيد هو املصطلح األقل شيوعا بني مصطلحات التعبري الفين احلركي ا

وهو أعم من ) التصوير : تعرضوا لبيان احلكم الشرعي يف هذه املسألة ، فيما اطرد استعمال املصطلحات 
 . والتخييل احلسي ( ولعله األقدم ) والتمثيل ، والتشخيص ( التعبري احلركي 

ملمح فين يعين إبراز : أن التجسيد يرادف التجسيم ، فكالمها يعربان عن : ي بعض اللغويني ويف رأ 
 . املعنوي الذي ال يدرك باحلواس يف صورة حسية 

كالصحاح ، وخمتاره ، واللسان ، وتاج العروس ، واملعجم الوسيط ، واملعجم )بيد أن عبارة املعاجم 
اجلسد : ن بينهما فرقا ، قالوا تفيد أ" أوس بن ثابت األنصاري  سعيد بن" نقال عن أيب زيد  –( الوجيز 

جسم اإلنسان ، وال يقال لغريه من األجسام املتغذية ، وال يقال لغري اإلنسان من خلق األرض ، ( حمركة )
وكل خلق ال يأكل وال يشرب من حنو اجلن واملالئكة مما يعقل فهو جسد ، ويف كالم ابن سيده ما يقتضي أن 

فمنه يتضح أن اجلسد خاص باجلنس البشري ، أما اجلسم فهو أعم ، إذ يشمل كل ( 1")قه من قبيل اجملازإطال
كل جوهر مادي يشغل حيزا ويتميز بالثقل واالمتداد ويقابل " ما له طول وعرض وعمق ، وبعبارة الفالسفة 

 . ما له طول وعرض : واجملسم ( 2" )الروح 

، نسبة صفات البشر إىل أفكار جمردة: بعض الباحثني التجسيد بأنه  وانطالقا من هذا التخصيص عرف 
فيما عرفوا . الفضائل ، الرذائل، خماطبة الطبيعة كأهنا تسمع وجتيب : أو إىل أشياء ال تتصف باحلياة ، مثال 

 . التعبري عن اجملرد باحملسوس ، وعن األفكار واملدركات العقلية بالصور احملسوسة : التجسيم بأنه 

أن يكون َقصُّ أنباء السابقني بتعبري حركي حياكي حال حدوثها جتسيما ، أما  –فيما يبدو يل  –وظاهره  
 .التجسيد فتعبري جيعل من األفكار واألشياء كائنات تتصف مبا يتصف به البشر 

وأحسب أن هذا التحديد عكس اإلطالق اللغوي ، كما هو واضح من عبارة املعاجم املسوقة آنفا ، 
إىل الرتمجة ، فالتجسيد ، والتجسيم ، والتشخيص ،  –كما تفيد عبارة بعض الكتاب   –ومرد ذلك 

 جعل: ويعين يف االصطالح الغريب )  Incarnationمصطلحات حديثة مرتمجة ، وقد ترمجوا مصطلح 
ترمجوه إىل التجسيد مراعاة ألصله ( أي اللحم   Caraاجملرد يف صورة املادي أو احملسوس أخذا من اللفظ 

                                                           
الصحاح للجوهري ، وخمتار الصحاح للرازي ، واللسان : مادة جسد ، ويف نفس املعىن يراجع . تاج العروس للزبيدي  (  1

 . مصر/ البن منظور ، واملعجمان الوسيط والوجيز من إصدار جممع اللغة العربية 
 .مادة جسم . املعجم الوسيط  (  2
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القدمي ، وهو حلول اآلهلة يف جسد بشري أو حيواين ، أو استحالة تلك اآلهلة حلما ، ولذلك يستعملونه يف 
 .لتجسيم إىل ا Incarnationوإن كان البعض قد ترجم . الفلسفة ملعىن احللول 

فهو يف تقديري ( التشخيص ) وخروجا من لغط الرتمجة ، واحتمال الرتادف أرى لو يتابع على اصطالح  
 .األدق يف الداللة على قصِّ نبأ السابقني حماكاة 

 : جاء يف املعجم الوسيط ، مادة شخص 

م له ارتفاع الشيء املاثل ، والشخص كل جس: عينه وميزه مما سواه ، والشاخص : شخَّص الشيء 
الذات الواعية لكياهنا املستقلة يف إرادهتا ، ومنه الشخص : وظهور ، وغلب يف اإلنسان ، وعند الفالسفة 

: األخالقي ، وهو من توافرت فيه صفات تؤهله للمشاركة العقلية واألخالقية يف جمتمع إنساين ، والشخصية 
 .صفات متيز الشخص عن غريه 

يزيد على التجسيد بداللة الظهور واالرتفاع ، وقد غلب يف اإلنسان ، ومن التشخيص : وبعبارة موجزة 
 . معانيه التعيني والتمييز 

وعلى كل حال فإن حداثة االصطالح ، ونقله ، هو ما أوجب اللبس ، بيد أن املعىن يف العربية قدمي ، 
ل ، واالستعارة عن التجسيد التشبيه ، والتمثي: أن القدماء استعاضوا مبصطلحات  -وأحسبه حقا –بل قيل 

والتجسيم والتشخيص لذرائع عقدية ، بيد أن هذه معاين هذه اإلطالقات التصويرية ال يعزب عنها أسلوب 
التصوير هو األداة املفضلة يف أسلوب القرآن الكرمي ، فهو يعرب " القرآن الكرمي ، يقول األستاذ سيد قطب 

هين ، واحلالة النفسية ، واحلادث احملسوس ، واملشهد املنظور ، وعن بالصورة احملّسة املتخيلة عن املعىن الذ
النموذج اإلنساين ، والطبيعة البشرية ، مث يرتقي بالصورة فيمنحها احلياة الشاخصة ، أو احلركة املتجددة ، فإذا 

شاخص حي ، وإذا املعين الذهين هيئة أو حركة ، وإذا احلالة النفسية لوحة أو مشهد ، وإذا النموذج اإلنساين 
الطبيعة البشرية جمسمة مرئية ، فأما احلوادث واملشاهد والقصص واملناظر فريدها شاخصة حاضرة ، فيها احلياة 
، وفيها احلركة ، فإذا أضاف إليها احلوار فقد استوت هلا كل عناصر التخييل فما يكاد يبدأ العرض حىت حييل 

مسرح احلوادث األوىل ، الذي وقعت فيه أو ستقع ، حيث تتواىل  املستمعني نُظّارة ، وحىت ينقلهم نقال إىل
املناظر ، وتتجدد احلركات ، وينسى املستمع أن هذا كالم يُ ْتلى ، ومثٌل يضرب ، ويتخيل أنه منظر يعرض ، 

 ..........إهنا احلياة هنا ، وليست حكاية حياة ....... وحادث يقع 

كله ، حيثما تعرض لغرض من األغراض اليت ذكرناها ، حيثما   واألمثلة على هذا الذي نقول هي القرآن
شاء أن يعرب عن معىن جمرد ، أو حالة نفسية أو صفة معنوية ، أو منوذج إنساين ، أو قصة ماضية ، أو مشهد 
من مشاهد يوم القيامة ، أو حالة من حاالت النعيم والعذاب ، أو حيثما أراد أن يضرب مثال يف جدل أو 

فليس هو حلية أسلوب ، وال فلتة تقع حيثما اتفق ، وإمنا هو مذهب مقرر ، وخطة موحدة ، ......حماجة 



5 
 

وخصيصة شاملة ، وطريقة معينة ، يَ ْفنتُّ يف استخدامها بطرائق شىت ، ويف أوضاع خمتلفة ، ولكنها ترجع يف 
 ( .1" )النهاية إىل هذه القاعدة الكبرية ، قاعدة التصوير 

وقد قصدنا هبذا النقل الطويل التأكيد على أن التجسيد والتشخيص ليسا غريبني عن ثقافتنا كأسلوب  
تعبريي ، غرضه إبراز الصورة ، وتفعيل املعاين ، والعزف على كل جوانب النفس املتلقية ، ليزيد املعىن متكنا يف 

 .النفس ، وتأثريا فيها 

ج كفري ، وأن يف مطلق األخذ به تشبه بغري املسلمني ولنا قصد آخر هو دفع دعوى أن التشخيص هن
الذين اختذوه سبيال لتجسيد اآلهلة املزعومة ، والغلو يف بعض البشر ، أو حتطيمهم وتشويه سريهتم ، فقد ظهر 
لنا أن التصوير للقرآن أسلوب ، غري أنه كفن جيب أن يعكس تصور املسلمني للكون واحلياة واإلنسان ، ومىت 

ذلك فهم ضيق للدين والفن على السواء ، " ك فال بأس فيه ، بل إنا نقول مع الشيخ حممد قطب روعي ذل
إن الدين يلتقي يف حقيقة النفس بالفن ، فكالمها انطالق من عامل الضرورة ، وكالمها شوق جمنح لعامل 

 (  .2... " )الكمال ، وكالمها ثورة على آلية احلياة

 :وخالصة قولنا 
لمح فين يعىن بإبراز املعنوي يف صورة حسية ، فإن أضفى على هذه املعنويات صفات إن التجسيد م

هو تعبري منسق مبدع عن تصورات ذات انفعال بوسائل جتسيدية وضمن : اآلدمية صار تشخيصا ، أو يقال 
 . قواعد مجالية وفنية معتربة 

 : أنواع التجسيد 
ردة وتثبيتها ، وقد بلا احلرص على هذا التوضيح أن هو توضيح املعاين اجمل -كما رأينا  –غرض التجسيد 

خطة عامة يَ ْفنتُّ القرآن الكرمي يف استخدامها بطرائق شىت ، وهذا ما جنده يف التجسيد  –كما رأينا   –اعترب 
 .الفين ، دون اعتبار للممنوع منه واملشروع ، فهو يتخذ صورا عدة ، ويضم أنواعا تتعدد بتعدد زوايا النظر 

ظنه األلصق مبشكلة يسمح املقام باستعراض كل األنواع على اختالف زوايا النظر ، ويكفينا ما نوال 
 .، وهو التقسيم باعتبار الوسيلة حبثنا

الرسم والنقش والنحت ، : فيدخل حتت اليدوي  :ومن هذا املنطلق ينقسم التجسيد إىل يدوي وآيل 
وقد يدخل فيه ما كان يسمى خيال الظل إذ تبقى احلركة .ية وحنوه مما ميكن أن يعد اليوم من الفنون التشكيل

 .اليدوية للعرائس هي األساس يف التعبري ، وإن سامهت الظالل واخللفيات يف جاذبية العرض 

                                                           
 (.تصرف يسري ب) وما بعدها  63التصوير الفين يف القرآن ص  (  1
 . 5منهج الفن اإلسالمي ص  (  2
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 .وميكن أن نلحق األداء املسرحي به العتماده على اجلهد اإلنساين بوجه خاص يف توصيل املعىن 

،  9161الذي ينسب اكتشافه إىل اإلجنليزي وليم هنري فوكس سنة  أما اآليل فأقدمه التصوير الضوئي
 .الذي جنح يف تثبيت صورة الواقع بتثبيت الضوء 

مث حلقه التصوير السينمائي ، الصامت ، فالناطق ، وميتاز عن التصوير الضوئي بنقل احلركة ، مع مراعاة 
تنتج عن املواد الواقعة عرب الكامريا السينمائية إىل أن أن الصورة السينمائية هي النتيجة ملرور اإلشعاعات اليت 

 (1.)تصطدم بالشريط احلساس وتنعكس عليه وتثبت 

ويلحق بالتصوير السينمائي التصوير التلفزيوين ، وهو الذي ينقل الصوت والصورة يف وقت واحد ، بطريق 
مع حتويل الصورة إىل إشارات ألكرتونية الدفع الكهريب وفقا لتقنية معينة ، وباستعمال أجهزة وأدوات خاصة ، 

مث إىل موجات كهرومغناطيسية ترسل عرب هوائيات اإلرسال ، أو ختزن على شكل تغريات مغناطيسية يف مواد 
 ( .2.)صاحلة الختزان تلك املوجات ، لتخرج يف كل األحوال على شكل صورة ذات مالمح كاملة 

واحلقيقة املؤكدة أن هناك توسعا هائال ومذهال يف وسائط وطرق التصوير ، بل أصبح االبتكار يف ذلك شبه  
 .حصر صوره ، ناهيك عن ضبط حدوده وتعريفه  –السيما مع عجالة النظر والبحث  –يومي ، ومن مث يصعب 

ا ما هو تسجيلي ، ويعتمد األول لكنا نستطيع التنويه بأن األعمال السينمائية منها ما هو روائي ، ومنه 
يف سرده السينمائي على بناء روائي مبتكر جيري وضعه من قبل مؤلفه ، ويستعني باملمثلني احملرتفني لتجسيد 

داخل األستوديو ، حيث يكون الديكور عنصرا  –يف اجلملة  –شخصياته ومتثيل أحداثه ومواقفه ، ويصور 
ندرج حتت هذا النوع األفالم الروائية الطويلة والقصرية ، واملسلسالت أساسيا من عناصر البناء الفيلمي ، وي

 .املصورة واليت تعرض عادة عرب شاشات التلفاز 

وثيقة عن املكان أو احلدث ، أو الشخص الذي يتناوله ،  –بوجه أخص  –أما الفيلم التسجيلي فيعترب  
 9191حتاد الدويل للسينما التسجيلية يف عام لذا يفضل البعض تسميته بالفيلم الوثائقي ،  وقد أصدر اال

هو كافة أساليب التسجيل على فيلم ألي مظهر للحقيقة يعرض إما " تعريفا شامال للفيلم التسجيلي جاء فيه 
بوسائل التصوير املباشر ، أو بإعادة بنائه بصدق ، وذلك حلفز املشاهد إىل عمل شيء ، أو لتوسيع مدارك 

ين ، أو لوضع حلول واقعية ملختلف املشاكل يف عامل االقتصاد ، أو الثقافة ، أو العالقات املعرفة والفهم اإلنسا
 ( .3" )اإلنسانية 

                                                           
 . 31الشريعة اإلسالمية والفنون ألمحد علي القضاة ص : انظر  (  1
 . 96أحكام التصوير  حملمد بن أمحد علي واصل ص : ، وانظر أيضا  909-909السابق  ( 2
 :التايل  أفدنا يف هذا من املعلومات املتاحة عرب الرابط األلكرتوين (3

 http://www.yabeyrouth.com/pages/index3384.htm 
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وأهم ما ينبغي ذكره هنا أن التصوير ثابته ، ومتحركه ، واحد ، غاية ما هنالك أن احلركة مع العبارة أبلا  
دودي الفكر والثقافة ، وقد نوه بعض الباحثني يف التعبري ، وأقدر على بسط املعىن لكل املتلقني سيما حم

 93-99باستطالع رأي أجري على عينة من الطالبات من املنتسبات إىل أسر خلوقة ، وترتاوح أعمارهن بني 
إىل اإلذاعة ، % 9.5التلفاز ، ومال % 59.5سنة عن أحب الوسائل اإلعالمية إليهن ، فاختار ما نسبته 

 (1.)تعلقهن باجملالت % 75وأبدى 

( الضوئي) كان يغلط من فرق بني التصوير الشمسي   –رمحه اهلل  –بل إن الشيخ عبد اهلل بن باز   
يف  –بل التصوير الشمسي أعظم ... والنحيت ، وبعبارة أخرى بني التصوير الذي له ظل ، والذي ال ظل له 

 ( .2)ضررا ، وأكثر فسادا  -رأيه

اآليل ، والثابت ا تندرج حتته أنواع ، أبرزها اليدوي و وعلى ذلك يكون التصوير كله جنسا واحد 
 .، ومن املتحرك ما هو صامت وما هو ناطق ، ومنه ما هو روائي وما هو وثائقي واملتحرك

 

                                                           
 . 53، نقال عن  الشريعة اإلسالمية والفنون ص  91أبناؤنا بني وسائل اإلعالم واألخالق لألستاذة مىن يكن ص  (  1
 . 5ص  . إعالن النكري على املفتونني بالتصوير . انظر تقدمي فضيلته لرسالة  الشيخ  محود بن عبد اهلل التوجيري  (  2
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 المبحث الثاني
 حكم تجسيد األنبياء عليهم السالم 

يف نظر  شكوت يف مستهل ورقيت تلك شح املصادر اليت متكن الباحث من استطالع آراء من سبقوه
فإن عزوا وحيدا إىل الشيخ حممد رشيد  –ورقيا وألكرتونيا  –املسألة ، وعلى قدر ما أتيح يل من الفكر املنشور 

، األزهرية وخطته البحثيةيؤيده باحثان ، أحدمها باحث شرعي ال أشك يف خلفيته  –فهًما من كالمه  –رضا 
شي منشوراته باعتناقه الفكر العقالين ، وتقفيه آثار هو الدكتور عصام تليمة ، أما اآلخر فباحث اجتماعي ت

التأويليني اجلدد أمثال اجلابري ، وحسن حنفي ، وجعيط وأمثاهلم ، هذا الباحث هو الدكتور سامي براهم 
 . الباحث باملعهد التونسي للدراسات االسرتاتيجية 

اجتنب مجيع ما ذكر من املفاسد وكما فهم الدكتور تليمة فإن الشيخ رشيد رضا مييل إىل اجلواز مىت  
وذرائعها ، حبيث يرى من يعتد مبعرفتهم وعرفهم من املسلمني أنه ال يعد إزراء هبم ، وال منافيا ملا جيب من 

 ( .1)تعظيم قدرهم ، صلوات اهلل وسالمه عليهم  

.. جتسيد األنبياء والصحابة)وكأن الدكتور تليمة مال إىل ما انتهى إليه الشيخ رشيد فختم مقاالته حول  
فمن الواضح أن القضية باتت تدور حول " املنشورة على موقع إسالم أون الين بقوله ( تقييم املواقف الفقهية 

اليت ينبغي أن ندقق فيها فيمن يقوم بأداء دائرة واحدة، علينا أن نبحث فيها، وهي دائرة الضوابط والشروط 
يف ظل اجتهاد مجاعي، يراعي الزمن وتطوراته، وما جد من متغريات يف العصر احلديث، . مثل هذه األدوار

فكم من فتاوى بنيت على واقع وتغري،فهل نأمل من األزهر، ومؤسساتنا الدينية املستقلة أن تعود لبحثه مرة 
 ". ال عالقة هلا بالبحث العلمي من قريب أو بعيد، هذا ما نأمل ونرجوأخرى بعيدا عن أي مؤثرات 

" قوله ( 2)فقد برز من كالمه  –وال أعده من باحثي العلوم الشرعية  –أما األستاذ سامي براهم  
نالحظ ما يشبه اإلمجاع على عدم وجود دليل من القرآن أو السّنة أو القياس أو اإلمجاع على حترمي التقّمص 

 .السينمائي للشخصيات الّدينّية التارخيّية سواء كانوا من األنبياء وآل بيتهم أو الّصحابة فضال عن املالئكة

فاملسألة حادثة حبدوث الّصورة وال نّص عليها إال من باب التمّحل والتأّول أو يف ما يتعّلق حبكم التعّرض 
حكمها على العمل الدرامي الذي جيّسد تلك لألنبياء والّصحابة باألذى، وما فيه من نصوص صرحية سحب 

 ". الشخصيات الفّذة يف ضمري أتباعها 

                                                           
 . 690/ 70يف فتوى الشيخ رشيد رضا انظر جملة املنار  (  1
منشورة على ( متثيل األنبياء بني غياب النص وحضور الفتوى أو التجريب االجتهادي ) مقالة األستاذ براهم بعنوان  ( 2

 . 70/90/7001بتاريخ ( حوارات ) موقع 
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وفيما خال هؤالء فإن علماء العصر ، واهليئات واجملامع العلمية اإلسالمية ، ليؤكدون على حرمة متثيل الرسل  
ون اإلمجاع على عليهم السالم عموما ، ونبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم بوجه خاص ، وكثريون منهم حيك

 ( .2) ، وبعضهم يقول متثيل األنبياء كفر (1)ذلك 

وجاءت الفتاوى بتقرير هذا التحرمي ترتى ، وقد مجع بعض الدكتور الشيخ عبد الرمحن بني سعد الشرتي 
غت فبل( حكم متثيل الصحابة واألنبياء ) فتاوى وبيانات كبار العلماء وقرارات اجملامع واهليئات يف كتابه القيم 

تسعة عشر قرارا وبيانا وفتوى ، منها سبعة قرارات صادرة عن اجملامع الفقهية ، ومخسة بيانات ، وفتويان 
على أن بعض هذه ( 3)صادرتان عن اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء ، ومخس فتاوى عن بعض أكابر العلماء 

                                                           
أمجع القائلون باجلواز " ، حيث قال نصا  96الته  التمثيل ص يف رس –رمحه اهلل  –الشيخ بكر أبو زيد : من هؤالء  ( 1

والشيخ عبد الرمحن بن ناصر الرباك  حيث قال  اجلميع مطبقون على حترمي متثيل "  على حترميه يف حق أنبياء اهلل ورسله 
متثيل األنبياء "  33ص والدكتور عبد الرمحن بن سعد الشرتي يف كتابه حكم متثيل الصحابة واألنبياء  يقول " األنبياء 

يف األفالم واملسلسالت وحنوها من احملرمات املتفق عليها بني أكثر علماء العصر ، ومن اهليئات العلمية املعتربة ، هذا 
وهو ما جنده عند " هو القول الصحيح يف املسألة ، وما يقابله قول باطل ال يعتمد  على دليل معتمد عند أهل العلم 

وقد "  973وسى بن مصطفى الدايل يف رسالته أحكام التمثيل يف الفقه اإلسالمي ، إذ يقول ص الباحث حممد بن م
اتفق املعاصرون على حترمي متثيل األنبياء عليهم السالم عامة ، ونبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم خاصة ، وأنه ال عربة 

 " .خبالف من قال جبواز ذلك 
 لغماري ، والدكتور عبد الرمحن الرباك حكي القول بالتكفري عن الشيخ ا (  2
 : فمن القرارات  ( 3

وللجنة قرار آخر يف يونيو )  9155من فرباير  6املوافق  9659مجادى اآلخرة  90قرار جلنة الفتوى باألزهر يف  (9)
9131 . ) 

 . 9610قرار املنظمات اإلسالمية يف دورهتا املنعقدة مبكة املكرمة يف ذي احلجة  (7)
شعبان   9قرار اجمللس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي يف ختام أعمال الدورة الثالثة عشرة املنعقدة يف املدة من  (6)

 . 9619شعبان  96حىت 
 . ه  9616/ 93/9بتاريخ  96قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية  رقم  (9)
وللمجمع قراران آخران ، أحدمها . ) ه    9615ذي القعدة قرار جممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة الصادر يف  (5)

 .(م  9151، واآلخر يف أبريل  9155يف أكتوبر 
 .ه   9906/ 7/99يف  905قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية رقم  (3)
 75منة املنعقدة يف الفرتة من قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف ختام أعمال دورته الثا (5)

 .ه   9905مجادى األوىل  1ربيع اآلخرة حىت 
 76حىت  91قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي يف ختام أعمال دورته العشرين املنعقدة مبكة الكرمة يف الفرتة من  (1)

 . ه   9967احملرم 
 : ومن الفتاوى 

 .ه   9907/ 99/5بتاريخ  9576، ورقم  9059فتوى اللجنة الدائمة من البحوث العلمية واإلفتاء رقم  (9)
 .ه   9631رجب  70يف ( مفيت الديار املصرية ) فتوى الشيخ حممد حسنني خملوف  (7)
 . 9110فتوى الشيخ عطية صقر رئيس جلنة اإلفتاء باألزهر الشريف يف أغسطس  (6)
 .ه 9900شيخ اجلامع األزهر يف شوال ( إبان توليه منصب مفيت الديار)الشيخ جاد احلق على جاد احلق   فتوى (9)
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يه من تيسر يل االطالع على القرارات والفتاوى نوهت بفتاوى وقرارات أخرى ، ناهيك عما خلص إل
السيما من علماء اململكة  –أطروحاهتم أو حبوثهم من الباحثني ، وال يفوتين التنويه أيضا أن بعض أهل العلم 

العربية السعودية يقولون حبرمة التمثيل مجلة ، بل إن بعضهم لريى حرمة اقتناء التلفاز فضال عن مشاهدته ، 
 . ة جتسيد أدوار األنبياء فضال عن الصحابة وهؤالء الشك مؤيدون للقول حبرم

واحلق أنين قد توقفت طويال يف معاودة البحث يف املسألة بعد أن اطلعت على رد الكاتب املصري إسالم 
إن إعادة البحث يف أمر ما مرتبط بظهور " عبد التواب على مقاالت الدكتور تليمة ، وقد جاء يف رده قوله 

هل من جديد يف األمر واألفالم واملسلسالت : متسائال " دة البحث من جديد أسباب وأدلة تدفع إىل إعا
اليت تتناول األنبياء والصحابة ما تزال تقدم يف السينما والتلفاز ، وهل مثة شكوى من اجلمهور من عدم 

ت بعد مث قرر ( 1)التواصل مثال مع غري اجملسدة أدوارهم ، وهل ضعف التأثر هبم وهم بعيدون عن الشاشات ؟ 
االستخارة أن أتدبر أدلة املنع عسى أن يفتح اهلل جبديد ، سيما وأن اإلحلاح بتجسيد شخص النيب حممد صلى 
اهلل عليه وسلم يقوى يوما بعد يوم بعد أن جترأت شركات اإلنتاج على إنتاج أفالم ومسلسالت حول أشخاص 

وسيدا شباب أهل اجلنة ؛ احلسن واحلسني  األنبياء السابقني ، فضال عن الصحابة ، خصوصا الفاروق عمر ،
 .  ، وقد عرضا منذ شهور ، متضمنني بالضرورة جتسيدا ألشخاص أكثر الصحابة رضوان اهلل عليهم 

 .دعوى اإلجماع على حرمة تجسيد أدوار األنبياء عليهم السالم : أوال  
اء يف كالم الدكتور تليمة يف ضوء ما تيسر يل من حبوث وفتاوى وقرارات وبيانات ، ويف ضوء ما ج  

ميكنين القول بأن اتفاقا على الفتوى بعدم حل جتسيد أدوار ( باعتبار الكل ممن يعتد خبالفه ) والدكتور براهم 
أن القضية قضية األنبياء حاصل فعال ، فعلى رأي نفاة احلل أصال ميتنع التجسيد ، وعلى قول من يظن 

ساعة منتفية ، ومل نزل نعدم من يصلح لتجسيد مثل هذه األدوار ،  ، فهي مل تزل حىت ال  الضوابط والشروط
كما نعدم القصص اخلايل عن الكذب ، املربأ من الغرض ، واملنزه عن أي إزراء ، الوايف بتحقيق الواجب من 

 .تعظيم الرسل وتوقريهم 

                                                                                                                                                                                

 ه   9960فنوى الشيخ حممد عبد اهلل اإلمام اليمين  (5)
 .فتوى الدكتور الشيخ حسام الدين بن موسى عفانة الفلسطيين  (3)
 .فتوى الشيخ علي حممد أبو هنية  (5)

 : ومن البيانات 
 .بيان الشيخ الدكتور عبد احلليم حممود شيخ اجلامع األزهر ، رمحه اهلل  (9)
 . بيان الشيخ عبد العزيز بن باز ، رمحه اهلل  (7)

) األلكرتونية ، بعنوان ( شبكة األلوكة ) رد األستاذ إسالم عبد التواب منشور ضمن جمموعة مقاالت له على موقع  (  1
 . http://www>alukah.net/sharia/0/26822عرب الرابط . متثيل األنبياء والصحابة ، وملاذا اجلديد 
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تاب فقيد اإلمجاع غري ثابتة ، وقد تنبه لذلك بعض الك -عندي  –أما باعتبار احلكم فدعوى اإلمجاع   
بالسكويت ، واعترب الدكتور عبد الرمحن الشرتي أن اإلفتاء جبواز متثيل األنبياء والصحابة ال يصدر إال من 

واعتربه الدكتور ( 1.)احملتالني من املنتسبني إىل العلم ، وال يرى فتاويهم خالفا يراعي ، بل سوء  ينهى عنه 
وهو القول "  أكثر علماء العصر ومن اهليئات العلمية املعتربة ، قال حسام بن موسى عفانة من املتفق عليه بني

ويفسر اجملمع (2" )الصحيح يف املسألة وما يقابله قول باطل وال يعتمد على دليل معترب عند أهل العلم 
من  76-91الفقهي اإلسالمي يف قراره الصادر يف ختام دورته العشرين املنعقدة مبكة املكرمة يف الفرتة من 

اليت أمجعت " ه  اإلمجاع بإمجاع اهليئات واللجان واجملامع واهليئات يف أقطار العامل اإلسالمي  9967احملرم 
 " .على حترمي أشخاص األنبياء والرسل عليهم السالم ، مما ال يدع جماال لالجتهادات الفردية 

بن حممد أبو هنية يف بيانه املعنون إذن ال إمجاع ثابت ، وإمنا هو مفرتض ، وال يرد هذا قوُل الشيخ علي 
أما متثيل األنبياء واملرسلني ، والصحابة ( " حتذير األنام من املسلسل الشيعي قصة يوسف عليه السالم) 

( 3" )والصاحلني ، ال أحسب مسلما عاقال عنده مسكة عقل ودين يقره ، بله اإلفتاء جبوازه ، وتأييد فاعليه 
 . ه ، لعدم الدليل القاطع بالتحرمي ألنه صحيح لكن ال على إطالق

 . األدلة على حرمة تجسيد أدوار األنبياء عليهم السالم: ثانيا 

مثة أدلة ومسوغات التقت عليها كلمة الفتاوى والبيانات والقرارات القائلة حبرمة متثيل أدوار األنبياء عليهم 
السالم ، بل إن بعض القرارات يكاد يتبىن غريه من الفتاوى والقرارات بأسبابه واستدالالته ، ونستطيع أن 

 : يما يلي حنصر شواهد املنع من جتسيد أدوار األنبياء عليهم السالم ف

أن يف جتسيد أدوار األنبياء تنقصا هلم ، وإيذاء ، وقد أمرنا بتوقريهم ، وهنينا عن إيذائهم ، فقد علل  (9)
لتؤمنوا باهلل ورسوله } القرآن الكرمي رسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم وشهادته وتبشريه وإنذاره بقوله 

كذا جيب تعظيم سائر األنبياء ، فإن تعظيمهم وه 1: الفتح { وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيال  
إن الذين يؤذون اهلل ورسوله لعنهم اهلل يف } وهنينا عن اإليذاء بآيات منها قوله تعاىل ( 4)من تعظيم اهلل 

وهكذا احلكم يف سائر األنبياء والرسل ، ألن "  55: األحزاب { الدنيا واآلخرة وأعد هلم عذابا مهينا 
ومظهر اإليذاء ، فضال عن عدم التوقري ، أن جمسد الشخصية يظهر ( 5" )ينا حرمتهم مثل حرمة نب

النيب عليه السالم يف مظاهر ال تليق به من اختالط بالنساء وجري على املعتاد من األقوال واألفعال يف 
                                                           

 . 3انظر حكم متثيل الصحابة واألنبياء ص (  1
 
 . 33نقال عن السابق ص (   2
 . 17نقال عن السابق ص (  3
 . 30الشرتي ص . د. من فتوى الشيخ حممد بن عبد اهلل اإلمام اليمين (  4
 . 51ص ( الفتوى واملصدر ) السابق (  5
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 مثل األدوار اجملسمة ، وقد رأينا ذلك يف شخصية نيب اهلل زكريا عليه السالم يف مسلسل مرمي عليها
 . السالم ، ويف شخصية نيب اهلل يعقوب ، ونيب اهلل يوسف عليهما السالم يف مسلسل يوسف الصديق 

ومن يظن أن جتسيدا يقع على خالف ذلك فال يرد عليه احلظر واهم ، وقد يصدق عليه ما جاء يف 
مبا كانوا يغنون به من سئل عن غناء املتصوفة فتكلم " جواب شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مسألة الغناء ؛ قال 

يف األعياد واألعراس كان مبنزلة من سئل عن علم الكالم هل هو حممود أو مذموم ؟ فأخذ يتكلم يف جنس 
الكالم وانقسامه إىل االسم والفعل واحلرف ، أو يتكلم يف مدح الصمت ، أو يف أن اهلل أباح الكالم والنطق 

) وقد قال الدكتور حممد زكي عشماوي يف كتابه ( .1" )وأمثال ذلك ، الختالف حقيقة كل منها ومقصده 
وال نكاد نرى يف الفن الروائي امتثاال ( 2" )الفن ليس من العلوم املضبوطة( " فلسفة اجلمال يف الفكر املعاصر 

 (3")املقصد األمسى من الفن هو تصوير احلقائق وليس االستمتاع ببعض القيم" ألمنية هربرت 

 .ما يصدق ما ذكرنا( دينية وتارخيية ) أفالم ومسلسالت  وقد رأينا فيما جسد من

أن املشخص يأيت أقواال وأفعاال يزعم أهنا أقوال النيب عليه السالم وأفعاله ، وهو يف أكثر ذلك كاذب ،  (7)
، ثيلية تقيم عمال ناجحا مجاهريياألن الثابت الذي ال يداخله شك من سرية املصطفني ال يفي كمادة مت

 مبواقف النيب صلى اهلل عليه وسلم مع نسائه فإن ما نعلمه ال يبلا أبدا أن يصور ما قد فمع علمنا مثال
يكون قد جرى يف ساعة واحدة يف بيته عليه السالم ، ناهيك عن يوم أو ليلة ، ومل يزل عدم العلم 

أثري بالتاريخ سببا للخالف يف تقرير كثري من الوقائع واألحكام ، وترجيح بعضها على البعض ، وت
بعضها يف بعض ، وداللة بعضها على بعض ، فكيف جيسد حاله الكرمي يف حدث كامل متصل ، 
وهذا مع سعة السرية النبوية وثرائها فكيف بقصص النبيني السابقني واملنقول من سريهم ال يبلا شيئا 

ه وسلم يف حديث وال يعزب عن علم القراء الكرام قول النيب صلى اهلل علي.بالنظر إىل السرية النبوية 
والنبيون مثله يف حرمة الكذب " ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " الشيخني وغريمها 

 . عليهم 
شاَهد يف التمثيليات اليت تُقام، واملعهود فيها طابع اللهو، وزخرفة القول، والتصّنع يف احلركات، "  (6)

ُ
إن امل

حلاضرين، ويستويل على مشاعرهم، ولو أدَّى ذلك إىل يلٍّ وحنو ذلك، مما يلفت النظر، ويستميل نفوس ا
يف كالم من مُيثّله، أو حتريف له، أو زيادة فيه، وهذا مما ال يليق يف نفسه، فضاًل عن أنه يقع متثياًل من 
شخص، أو مجاعة لألنبياء، وصحابتهم، وأتباعهم فيما يصدُر عنهم من أقوال يف الدعوة والبالغ، وما 

رمحه  -يقول الشيخ عطية صقر "  . ، ونصرة لإلسالم ، أداء للواجب ، وجهاد   ن عبادة  يقومون به م

                                                           
 .وما بعدها  531/ 99جمموع الفتاوى  (  1
 . 1اجلمال يف الفكر املعاصر ص فلسفة  (  2
 نقال  93مشكلة الفن ص (  3
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خصية أحد آخر متثيال كامال من    وقد قرر اخلرباء أنه ال ميكن مطلقا أن يقوم أحد بتمثيل ش"  -اهلل 
شك ، ولو ورة ، والكذب موجود دون        وه ، فالتفاوت حاصل ال حمالة بني األصل والص    كل الوج

 . (1" )بقدر 
إن الذين يشتغلون بالتمثيل، يغلب عليهم عدم حتري الصدق، وعدم التحلي باألخالق اإلسالمية   (9)

الفاضلة، وفيهم جرأة على اجملازفة، وعدم مباالة باالنزالق إىل ما ال يليق، ما دام يف ذلك حتقيق الغرض 
لسواد األعظم من املتفرجني، وجتسيدهم من استهواء الناس، وكسب للمادة، ومظهر جناح يف نظر ا

أن  –حسب مقاصد التمثيل عند صناعه  –ألشخاص املصطفني يسيء إليهم ، ألن وظيفة املمثل 
ينقل إىل املشاهد األفكار اليت حيملها دوره خاصة ، والعمل التمثيلي بوجه عام ، وأن يولد يف نفس 

ن هنا يقع االرتباط يف ذهن كثري من العامة بني وم( 2)املشاهد التأثريات العاطفية اليت يشعر هبا 
الشخصية واملمثل حىت ليعرف هبا ، ومن الثابت قطعا أن جنوم وجنمات السينما الذين أدوا أدوارا 
مرفوضة أخالقيا يبالغون ويبالغن يف تربئة أنفسهم من مشاهد الشخصية مدعني أن ما ظهر ليس إال 

ن ، وهو ما يدحض كالم الدكتور تليمة يف نفي هذا االرتباط من مقتضيات األداء الصادق كما يقولو 
 . يف ذهن املشاهدين 

اجملسدة شخصيته  –ويلحق بالسبب السابق ، وبافرتاض سالمة قصد املمثل ، وغلبة حمبته لشخص النيب  (5)
سياسية أن امليل إىل اجملازفة يوقع يف الغلو ، وهو أمر مشاهد يف جتسيد شخصيات احملتفى هبم لبطوالت  –

أو فكرية أو اجتماعية ، بل إهنم ليكربون بعض األدعياء حىت يضلوا الشعوب عن األبطال احلقيقيني ، 
ال " تبعاد اإلضالل عن سري املصطفني فإن اإلطراء يف ذاته منهي عنه شرعا ، ففي احلديث     ومع اس

 ( .3" )وله      بد اهلل ورسع: وا    تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي ، فإمنا أنا عبده ، فقول
أن بعض ما جاء يف سري املصطفني من احلوادث واألخالق والسلوكيات ما ال ميكن جتسيده ، جاء يف  (3)

لندع القصص : " ما نصه ( وهو أقدم القرارات العلمية يف املسألة ) قرار جلنة الفتوى باألزهر الشريف 
تمثيل ال يتناول إال القصص احلق الذي قدمنا شذرات املكذوب على أنبياء اهلل جانبا ، ولنفرتض أن ال

 : منه عاجلة ، مث نتساءل 
كيف ميثل آدم أبو البشر وزوجه ومها يأكالن من الشجرة ؟ وما هي هذه الشجرة ؟ أهي شجرة  (أ )

احلنطة ؟ أم شجرة التني ؟ أم هي النخلة ؟ وعلى أي حال نصورمها وقد طفقا خيصفان عليهما 

                                                           
 . 95انظر فتواه لدى الدكتور الشرتي ص  (  1
 . 999األسس يف فن التمثيل وفن اإلخراج املسرحي ص  (  2
من (  6995رقم ) ، واحلديث  أخرجه البخاري   900يف هذا املعىن احلالل واحلرام للدكتور يوسف القرضاوي ص  (  3

 .واية عمر رضي اهلل عنه ر 
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أمل أهنكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن } منثل اهلل تعاىل وقد نادامها  من ورق اجلنة ؟ وهل
 ....؟ أو نرتك متثيله تعاىل وهو ركن يف الرواية ركني ؟ { الشيطان لكما عدو مبني 

وهو يناجي ربه ؟ وكيف ميثل وقد وكز املصري فقتله ؟ بل   –عليه السالم  –وكيف ميثل موسى  (ب )
ون والسحرة ، ورماه فرعون بأنه مهني وال يكاد يبني ؟ وكيف متثل كيف ميثل وقد أحاط به فرع

وأقول أنا كاتبه إين شاهدت جزءا من فيلم ) العقدة اليت طلب من اهلل أن حيلها من لسانه ؟ 
الوصايا العشر ، مدبلجا بالعامية املصرية ، فأصابين امللل الشديد والضجر من ركاكة األداء ، وقد 

ي قامت عليه مؤسسات حمرتفة واقتصادية وقد أنفق عليه بسخاء ، وبعيدا عن قيل إنه إنتاج عامل
اإلنكار الشرعي للتحريفات الكثرية ملا قد يقال من أن املخرج يستمد مادة الفيلم من توراة اليهود 

 (.ال إشادة به  -حاشاه  –، فإن املشاهد احملايد يرى يف الفيلم حطا من شخص نيب اهلل موسى 
الصديق يوسف عليه السالم وقد مهت به امرأة العزيز وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه ؟ وكيف ميثل  (ج )

 .وما تفسري اهلم يف لغة الفن ؟ 
وكيف ميثل أنبياء اهلل وأقوامهم يرموهنم بالسحر تارة وبالكهانة واجلنون تارة أخرى ؟ بل كيف وقد  (د )

ى خامت النبيني وهو يف الصالة آذاهم املشركون ومل يستح بعضهم أن يرمي القذر والنجس عل
والكفار يتضاحكون ؟ أقول أنا كاتبه لقد احرتقت قلوبنا ساعة أن عرضت شاشات األخبار صورة 
حاكم عريب كنا نراه ظاملا معتديا ، لكنهم إذ أظهروه خمدرا زائع العينني ، رث اهليئة ، أشعث أغرب 

شعرنا الذلة كعرب وقد كنا نسأل اهلل أن است –يف الظاهر  -، وهذا اجلندي الصلييب يفحصه طبيا 
نرى املختلفني سياسيا يشمتون يف خمالفيهم واجلند يعتدون على  –ومل نزل  –يأخذه جبريرته ، وكنا 

بعضهم يف إهانة ظاهرة فيضمر أنصار املعتدى عليهم الشر للمعتدي وأنصاره ، فكيف بنا أن 
وسلم ، يقينا ال تسلم قلوب املؤمنني من جسدت مثل هذه الصور يف حق نبينا صلى اهلل عليه 

أن جند من غري املسلمني واملنافقني من يظهر الشماتة ، أو  –احتماال كبريا  –احلرقة ، وحيتمل 
االستخفاف ، كما ظهر عقب نشر الرسوم املسيئة والفيلم الصلييب املسف يف حق إمامنا صلى 

 .اهلل عليه وسلم 
اء ال نقيصة فيه وال مهانة ، فلن نستطيع حبال أن نتجاهل أنه ذريعة إىل إن سلمنا جدال بأن متثيل األنبي (5)

اقتحام محى األنبياء ، وابتذاهلم ، وتعريضهم للسخرية واملهانة ، فيمنع سدا للذريعة ، لقاعدهتا اليت ال 
ى ختفى أن ما يكون أداؤه إىل املفسدة كثريا مينع احتياطا ، ألن االحتياط أخذ بغلبة الظن ، ويسم

فإن غالبها تذرع بفعل جائز إىل عمل غري " االحتياط ملآل احلكم ، وهو املعروف باسم سد الذرائع 
ويف هذا احملذور يقول ( 1" )جائز ، فاألصل على املشروعية لكن مآله غري مشروع فيمنع اعتبارا باملآل 

                                                           
 635حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه للدكتور إلياس بلكا ص . ، االحتياط  969/ 9املوافقات للشاطيب : انظر  (  1

. 
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طال التاريخ فقامت جّن جنون الواقعية الغربية احملمومة من صور أب" األستاذ الشيخ حممد قطب 
حتطمها أو تشوهها ، األنبياء والرسل خرافة ألهنم يعرضون صورا بيضاء نقية ، والبشرية ينبغي أن تكون 
ملوثة شائهة ، أو إذا مل يكونوا هم أنفسهم خرافة فلتكن نظافتهم هي اخلرافة ، فلنبحث لكل واحد 

" براز ، ونسلط عليها وحدها األنوار منهم عن سقطة أو سقطات ، ولنجعلها هي موضع العناية واإل
يف خط احلياة فعال هو حلظات الضعف الكثرية املتجمعة يف  -عندهم  –وسر ذلك أن الذي يؤثر 

وال يلزم أن يكون مقتحم هذا احلمى ، واخلائض يف االبتذال كافرا بالنبوة واألنبياء ( .1)وع األفراد جمم
( القصة ) ا ال حيول دون ذلك بالضرورة أال تكون الرواية ،لكنه يعتنق الفكر الغريب يف الفنون ، كم

املكتوبة متضمنة هذا االبتذال ، فكثريا ما أجيز السيناريو املكتوب وجاء العمل املصور على خالفه ، وهلل 
 املعريف التأثري احلقيقي يف تبين الفكرة والتصور ،/ يف كثري من األحيان ال يكون للعامل العلمي " در القائل 

، أو عن املعطى العلمي ، كغلبة اهلوى بل يكون األمر عائدا إىل اعتبارات أخرى خارجة بالكلية
، أو دوافع نفسية كالكرب واحلسد ، أو مكاسب شخصية ، أو مكاسب عاجلة ، وغري ذلك  ، العصبيات

 ( . 2)"فتكون هذه املعطيات هي الفاعل احلقيقي ، واحملرك األساسي لكثري من مشاهدنا الفكرية 

حنن ال نريد " عن صدق مقولة كارل هانز ( يوسف الصديق ) و ( مرمي البتول ) وقد كشف مسلسال 
إذ جاءت أحداث املسلسل األول مسوقة لدعوى عصمة السيدة فاطمة ، بل إن ( 3" )مسرحا بل منربا 

الصديق مربرا مستمدة من روح فاطمة ، وجاء مسلسل ( حسب أحداث املسلسل ) قداسة السيدة مرمي 
) لتوارث العصمة ، ورافعا ملنزلة االبن فوق منزلة مكانة األب ، ليتربر عند املشاهد علو مكانة اإلمام احلجة 

 .فوق اجلميع ، بل إن والية يوسف عليه السالم كانت قبسا من والية احلجة الغائب( حسب رؤية اجلعفرية 

ة النيب يف قلب املؤمنني به على الذروة من اخللق تضييق األفق يف تصور النيب عليه السالم ، فصور   (1)
وكال فضلنا على } الكرمي ، وخارجة عن كل مثال ، بل اإلميان هبذا واجب شرعا ، لقول اهلل تعاىل 

فتبسم النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت تبدو نواجزه ، وغضبه حىت يرى ذلك يف وجهه ، ( 4){ العاملني 
ر ، وشجاعته اليت حيتمى هبا أصحابه إذا محي الوطيس ، كل ذلك ُمُثل وحياؤه الذي جياوز حياء البك

                                                           
 .  50 – 91منهج الفن اإلسالمي ص  (  1
. ور عبد اهلل بن صاحل العجريي غلبة املناخ الليربايل وأثره يف تشكيل الفكر والتصورات للدكت. ينبوع الغواية الفكرية   (  2

" قال  –رمحه اهلل  –وقد جاء يف بيان الدكتور عبد احلليم حممود شيخ اجلامع األزهر األسبق . 1ه  ص  9969الرياض 
وأمر أخري يف غاية األمهية ، ذلك هو تفسري التاريخ على ضوء أحداث العصر والبيئة واملبادىء املعاصرة ، وفهم 

حكم متثيل الصحابة : انظر " . ملبادىء السائدة ، وذلك يف غاية اخلطورة ، وهو تزييف للتاريخ الشخصيات يف فهم ا
 . 63واألنبياء ص 

 . 99دراسة مقارنة لصاحل بن أمحد الغزايل ص . نقال عن حكم ممارسة  الفن يف الشريعة اإلسالمية   (  3
 . 13األنعام من اآلية  ( 4
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يف  –يف األذهان والقلوب ، تتصورها فوق كل خلق إنساين ، ومظهر بشري ، وجتسيدها يقف هبا 
 .عند مظهر املتقمص وتعبريه ، فيهتز اإلجالل عنده أو يهون  –ذهن املشاهد 

الم فيه مصلحة للدعوة إىل اإلسالم ، وإظهار ملكارم األخالق ، وما يقال من أن متثيل األنبياء عليه الس (1)
تعارضها ،  –فيما سبق  –وحماسن اآلداب متوهم ، وبفرض وجود املصلحة فإن املفاسد الذي بينا 

 . حىت وإن املفسدة تساوي املصلحة فكيف إذا غلبتها 

 . وجه ومع كل هذه األدلة ال يبقى للقول جبواز جتسيد أدوار األنبياء    
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 المبحث الثالث
 حكم تجسيد الصحابة رضي اهلل عنهم

 استبعاد كل تجسيد قادح  :أوال  
استقر رأي األمناء على أن القدح يف الصحابة رضي اهلل عنهم قدح يف الدين ألنه مل يصل إىل من  

إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول اهلل : "  بعدهم إال بواسطتهم ، وقد قال اإلمام أبو زرعة
حق ، وإمنا أدَّى إلينا هذا فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندنا حق ، والقرآن 

القرآن والسنن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
أو هو قدح يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، يقول اإلمام مالك ( 1" )والسنة واجلرح هبم أوىل وهم زنادقة

إمنا هؤالء قوم أرادوا القدح يف النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم ميكنهم "  فيما نقله عنه صاحب الصارم املسلول
 ( . 2" )ذلك فقدحوا يف أصحابه حىت يقال رجل سوء ، ولو كان رجال صاحلا لكان أصحابه صاحلني 

وانطالقا من هذه القاعدة فإن علماء املسلمني يرفضون كل تصوير أو تعبري يقدح يف صحابة رسول اهلل 
 عليه وسلم ، وهذه مسألة ال يعلم فيها خمالف ، فاجمليزون يشرتطون أن خيلو العمل التمثيلي الذي صلى اهلل

يتخذ من سرية الصحايب مادة من كل قدح يناله ، وما تشدد املانعون يف املنع إال ملظنة أن يتخذ القصاصون ، 
الواقعية اليت ال ترى إال حلظات الضعف  واملخرجون ، واملؤدون اجلواز ذريعة إىل النيل من الصحابة، حتت ستار

 . اإلنساين مؤثرا يف األحداث ، ومعربة عن طبيعة اآلدمي اخلطاء 

ويتفق السلف واخللف على مؤاخذة من يقدح يف الصحابة أو أيهم ، ولو كان شيئا ال يقدح يف  
ق من تواتر النقل بفضلهم عدالتهم ، تعزيرا ، واختلف يف حكم القدح الذي ينال من عدالتهم ، السيما يف ح

 . وكرمهم ، ومن مث تشتد مطالبة اجلميع السلطات املعنية يف الدولة مبنع األعمال القادحة ومالحقة القادحني 

يف جتسيد الصحابة أو بعضهم فيشددون على هيئات الرقابة على  –من املعاصرين –أما املرخصون    
مراحل إعدادها وإخراجها ، وعلى الدعاة والوالة أن يبادروا إىل املصنفات الفنية أن يتابعوا هذه األعمال يف 

السلطات بطلب وقف نشر أي عمل شابه قدح يف عموم صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فضال عن 
 .أكابرهم 

  

  

                                                           
 . 15البغدادي ص انظر الكفاية للخطيب  (  1
 . 510الصارم املسلول  على شامت الرسول لشيخ اإلسالم ابن تيمية وتعليق الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد ص  (  2
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 : أقوال المعاصرين في تجسيد أدوار الصحابة رضي اهلل عنهم : ثانيا  

متثيل األنبياء مجع الدكتور عبد الرمحن الشرتي أقوال املانعني من متثيل على غرار صنيعه يف بيان حكم 
 . وختم بعرض شبه اجملوزين وأجوبتها ( 1)الصحابة فبلغت قرارين ، وتسع فتاوى ، ومثانية بيانات 

بل كما يظهر من  –وقد ورد يف بعض هذه الفتاوى والقرارات أن املنع حمل إمجاع ، والذي وقفت عليه  
العلماء في إباحة تجسيد أن  –لدكتور الشرتي ذاته ، إذ ختم مجعه هذا بشبهات اجمليزين وأجوبتها خطة ا

 :أدوار الصحابة ، وحظره على أقوال 

، وهو قول اجلمهور ، وأكثر أشياعه هم علماء اململكة وهيئاهتا العلمية ،  مانع في حق كل الصحابة
أمحد عمر هاشم، والدكتور عبد الصبور مرزوق، والدكتور عبد  وهو قول عدد من علماء األزهر، منهم الدكتور

والدكتور حسني حامد العظيم املطعين، والدكتور عبد الفتاح عاشور، والدكتور حممد سيد أمحد املسري، 
 .، وهو ما مال إليه الدكتور أمحد الريسوين من علماء املغرب، وغريهم حسان

                                                           
يقولون أيضا حبرمة متثيل الصحابة رضوان اهلل  –السابق ذكرهم  –مع مراعاة أن من حكى قوهلم يف منع متثيل األنبياء  (  1

الدكتور : القائلني باملنع اإلمجاع عليه ، وهم كما جاء ثبت املنقول عنهم لدى الدكتور الشرتي عليهم، وقد حكى بعض 
الرباك ، والشيخ حممد عبد اهلل اإلمام اليمين ، والعالمة الشيخ بكر أبو زيد ، والشيخ عبد السالم بن برجس ، والشيخ 

 .، ورابطة العامل اإلسالمي .م الداعية السكندري موسى عفانة ، والشيخ صاحل الفوزان ، وحممد بن إمساعيل املقد
 :أما تصنيف أقوال املانعني فكانت على النحو اآليت  
 . 9967حمرم  75قرار رابطة العامل اإلسالمي  يف  (9)

 . 9616/ 93/9يف  96قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية رقم  -9
 . 7099فتاء يف اململكة العربية السعودية رقم فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل  -7
 . 7997فتوى أخرى للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة  رقم  -6
 .فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز  -9
 .فتوى الشيخ حممد ناصر األلباين  -5
 .فتوى الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  -3
 .له سابقة باجلواز فتوى الشيخ عبد الرمحن اجلربين رجوعا عن فتوى  -5
 .فتوى الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان  -1
 .فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ  -1

 .فتوى الشيخ حممد بن إمساعيل املقدم  -90
 .بيان الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد  -99
 .بيان الشيخ عبد الرمحن بن ناصر الرباك  -97
 .بيان السيخ عبد احملني البدر  -96
 .ماء والدعاة بيان ملتقى العل -99
 .بيان الشيخ حممد بن صاحل املنجد  -95
 .بيان الشيخ سعد بن ناصر الشرتي  -93
 .بيان اهليئة العاملية للتعريف بالرسول ونصرته  -95
 .بيان أعيان ومشايخ ومثقفي قريش  -91
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، الراشدين ، واملبشرين ، وعامة الصحابة ، ويسند القول بذلك إىل الشيخ حممد  مجيز في حق الكل
القول به إىل الدكتور حممد عمارة الذي خلص إىل  -األخري  –، وعزا (1)رشيد رضا ،والدكتور عصام تليمة 

،  (2)باحة على أصله فى الِحلِّ واإل -كل الصحابة   -بإبقاء التمثيل الفنى ألدوار الصحابة ترجيح القول 
وليس صحيحا ما عزاه الدكتور تليمة إىل الدكتور القرضاوي ، والدكتور سلمان العودة ، والشيخ عبد اهلل بن 

حتت عنوان متثيل أدوار الصحابة )  7090فرباير  9بيه ، والريسوين ، فما جاء يف حتقيق جريدة عكاظ يف 
ىل املنع ، أما القرضاوي وبن بيه فيجيزون يف حق غري أن العودة والريسوين أميل إ( جدل الفقهاء يتجدد ... 

هم أبو عبيدة عامر بن اجلراح وطلحة بن الراشدين وزوجات النيب أمهات املؤمنني ، وثالثة من املبشرين باجلنة 
 . عبيد اهلل والزبري بن العوام ملا هلم من منزلة خاصة بني الصحابة واملسلمني

، غري أهنم  لمؤمنين ، والمبشرين بالجنة ، وآل البيت الكراممانع في حق الراشدين ، وأمهات ا
اختلفوا يف حصر املبشرين ، هل هم بعض العشرة ، أم العشرة املخصوصون ، أم كل من بشرهم النيب صلى 

  -يف مصر  –اهلل عليه وآله، وللدكتور عبد اهلل النجار حسب حبثه الذي تبناه جممع البحوث اإلسالمية 
ب القول مبضمونه إىل شيخنا الدكتور طه ريان ، أنه حيظر متثيل أكابر الصحابة ، ويقصد هبم وميكن أن ينس

باإلضافة إىل الراشدين ، وأمهات املؤمنني ، وفاطمة واحلسن واحلسني وزينب ، والعشرة املبشرين باجلنة ، من 
ى انطباق خصائص الفئة يرى أعضاء جممع البحوث اإلسالمية، وغريهم من أعضاء اجملامع العلمية األخر 

األوىل من مشاهري الصحابة عليهم فيكونوا ىف مركز شهرة وأفضلية تتساوى مع العشرة املبشرين باجلنة، وأمساء 
الصحابة من تلك الفئة يتم فحص حالتهم ويقرر حكم متثيل أدوار حياهتم وفًقا ملا يقرره أهل العلم 

 . واالختصاص ىف األمة

 : بعض الصحابة دون بعض  الرأي في تمثيل: ثالثا 
ال ينقدح يف ذهين وجه متييز بعض الصحابة على بعض يف جتسيد أدوارهم فنيا ، إذ لو كان متثيلهم قدحا 

ال تسبوا " فهم يف حرمته سواء ، حلديث أيب سعيد اخلدري عند الشيخني أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  قال 
وعن سفيان الثوري " أحد ذهبا ما أدرك مدَّ أحدهم وال نصيفه أحدا من أصحايب ، فإن أحدكم لو أنفق مثل 

هم أصحاب حممد : قال { اآلية ..قل احلمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى } يف معىن قول اهلل تعاىل 
حممد رسول اهلل والذين معه أشداء على الكفار رمحاء } وقال ابن اجلوزي يف املعنيني بقول اهلل تعاىل ( .3)

هذا الوصف : قال { اآلية ... هم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهلل ورضوانا سيماهم يف وجوهم بين
                                                           

 .أون إسالم نت  على موقع(  تقييم املواقف الفقهية ... جتسيد األنبياء والصحابة ) راجع املقالة األوىل من مقاالته  (  1
مل أحظ مبطالعة حبث األستاذ الدكتور حممد عمارة ، ولكين قرأت تنويها مبجمله لدى الدكتور عصام تليمة ، ويف تتمة  (  2

كالم األخري ما يشي باحتمال رجوع الدكتور عمارة عن كالمه ، وموافقة جممع البحوث على ما طرحه الدكتور عبد اهلل 
 . النجار املذكور يف املنت

 .وما بعدها  9/70اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر  (  3



21 
 

وفضيلة الصحبة ولو للحظة ، ال يوازيها عمل ، وال تنال " قال النووي ( 1)جلميع الصحابة عند اجلمهور 
" ويف الصارم املسلول ( 2) "درجتها بشيء ، والفضائل ال تؤخذ بالقياس ، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء 

كل من صحب النيب صلى اهلل عليه وسلم سنة ، أو شهرا ، أو يوما ، أو رآه : وكذلك قال اإلمام أمحد وغريه 
 ( .3" )مؤمنا فهو من أصحابه ، له من الصحبة بقدر ذلك 

هم بالضبابية ، وأحسب أن الدكتور تليمة كان مصيبا يف وصفه الفتاوى املفرقة بني املبشرين باجلنة وغري 
ما الضابط املهم هنا يف حتديد املبشرين باجلنة ؟ هل هو أن يبشر الرسول صلى : وأحيانا باملتناقضة ، إذ يقول 

اهلل عليه وسلم أحد الصحابة باجلنة وهو حي ، ومل الوقوف عند العشرة وقد بشر النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 . الرضوان ؟  أهل بدر ، ورضي اهلل تعاىل عن أصحاب بيعة

 :فإن صح اعتراضنا هذا فالخالف ينبغي أن يحصر في قولين  
 .حرمة جتسيد أدوار الصحابة مطلقا  (9)
 . جواز جتسيد أدوار الصحابة بضوابط متنع من ازدرائهم والقدح فيهم بأي وجه من الوجوه  (7)

اسد ، وتلتزم الضوابط ونعاود التذكري بأن اخلالف هنا إمنا يرد على القصص احلق ، بعد أن جتتنب املف
 .اليت تضعها اللجان الرقابية الشرعية ، وأال متس شخصية الصحايب املمثَّل بسوء 

 :األدلة : رابعا 
 :يستدل القائلون بالجواز بأدلة أبرزها  - أ

قيام الدليل على جواز أصل التمثيل من كتاب اهلل ، ومن سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فمن  (9)
امللكني يف صورة غرابني يقتل أحدمها صاحبه مث يدفنه لريي ابن آدم كيف يواري سوءة  متثل: الكتاب 

أخيه القتيل ، ومتثل املالئكة يف صورة شباب إلبراهيم ولوط عليهما السالم ، ومتثل امللكني يف خصمني 
لسالم اختصما إىل داود عليه السالم ليعلماه كيف يكون القضاء ، وما كان من مكيدة يوسف عليه ا

مع بنيامني حلبسه عنده بعد تشهريه بالسرقة ووضع السقاية يف رحله ، وغري ذلك مما هو مبثوث يف 
 .القرآن الكرمي 

ومن السنة حديث الشيخني يف املالك الذي أيت أبرص وأقرع وأعمى من بين إسرائيل ، وما جاء يف    
ر رجل على دابة فارهة وشارة ع من أمه ، فمبينما صيب يرض: قصة الثالثة الذين تكلموا يف املهد ،وفيه 

اللهم ال جتعلين : اللهم اجعل ابين مثل هذا ، فرتك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال : ، فقالت أمه حسنة

                                                           
 . 709/ 9زاد املسري  (  1
 . 93/16شرح النووي على صحيح مسلم  (  2
 . 70الصارم املسلول على شامت الرسول ص  (  3
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فكأين أنظر إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه  -أبو هريرة الراوي –قال . مثله، مث أقبل على ثديه فجعل يرتضع 
يف حديث الرباء عند . احلديث ... اعه بإصبعه السبابة يف فمه ، فجعل ميصها وسلم وهو حيكي ارتض

الرباء بن عازب  سألت: وصححه عن عبيد بن فريوز ، قال  –أصحاب السنن األربعة ومالك وأمحد واحلاكم 
قام فينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  } : اهلل عليه وسلم عنه من األضاحي ، فقالعما هنى النيب صلى 

أربع ال جتوز يف الضحايا ، وأحاديث أخرى : وأصابعي أقصر من أصابعه ، وأناملي أقصر من أنامله ، فقال 
 .يف هذا املعىن 

رأيت رسول : يه وسلم ، إذ قال ومن األثر أن عبد اهلل بن عمر مثل احتباء وجلوس النيب صلى اهلل عل  
وحديث . اهلل صلى اهلل عليه وسلم بفناء الكعبة حمتبيا بيديه هكذا ، ووصف بيديه االحتباء ، وهو القرفصاء 

 . الرباء السابق ، وحديث تشبيك األصابع ، كما فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .حق الصحابة لألسباب اآليت ذكرها  أن جوازه يف حق العموم ال ينفي منعه يف: ويرد عليه 

، فاملثل قول ، (1)واعرتض عليه بالقياس مع الفارق . أن التمثيل جيري جمرى ضرب األمثال والتشبيه  (9)
 . والتمثيل فعل ، وهو عندي ضعيف إذ الغرض اإليضاح وزيادة التأثري ، وهذا يف الفعل أوقع 

واعرتض عليه بقيام الدليل ( .2)كم على أصل اإلباحة انتفاء الدليل على املنع من التمثيل ، فيبقى احل (7)
وصححه ، كما ) على احلظر حبديث عائشة رضي اهلل عنها عند أمحد وأيب داود والبيهقي والرتمذي 

ما أحب أن حكيت : وحكيت له إنسانا فقال : قالت (  9093صححه األلباين يف صحيح اجلامع 
عن احملاكاة ، وجياب عليه أن سياق احلديث يشري إىل حماكاة وظاهره النهي " إنسانا وإن يل كذا وكذا 

فيها ذم ، فلهذا هني عنه ، فإن خال عنه جازت احملاكاة ، وقد رأيناها يف حماكاة النيب صلى اهلل عليه 
 .ومع هذا تبقى حماكاة الصحابة حمتملة احلظر ألسباب أخرى ( . 9)وسلم يف البند 

فوق الكتاب والدرس ، وإقبال الناس على متابعة هذه األعمال ال ختفى ، أن لألعمال التمثيلية تأثريا ي (6)
وزهدههم يف الكتاب والدرس ال ينكر فيكون يف جتسيد األدوار اإلسالمية مصلحة للدعوة ، خصوصا 

 . وأن نشر هذه األعمال أوسع وأيسر بل ال وجه للمقارنة بني نشر العمل املصور والعمل املكتوب 
لتمثيلي بإمكانية تسليط الضوء على جوانب يف الشخصية دفينة يف بطون الكتب ال ويتميز العمل ا (9)

 .يقف عليها إال اخلاصة ، ويف إطالع العامة عليها مصلحة ال ختفى 

ويرد على االستداللني األخريين أن اعتبار املصلحة يف تصوير القيم واألفكار ال ينفي احتمال املفسدة يف 
 .رواية أدوار الصحابة 

                                                           
 . 909أحكام التمثيل ص  (  1
 . 3/7691فتاوى الشيخ رشيد رضا  (  2

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=48
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=48
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=48
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جوابا على هذا االعرتاض يقول اجمليزون إن التغلب على املفاسد اليت قد تعرتض جتسيد أدوار الصحابة و  (5)
 .فتنال من أشخاصهم أو عدالتهم أو سريهتم ممكن 

 ويستدل القائلون بالمنع بنحو ما استدل به في منع تجسيد األنبياء ،  - ب

ولعلَّ "  –، عضو هيئة كبار العلماء كما حكاه الدكتور الشيخ قيس بن حممد آل مبارك   –وموجزه 
السبب يف التحرمي هو إجالل الناس للصحابة الكرام رضي اهلل عنهم، واخلوف من متثيلهم خبالف صورهتم 
احلقيقية، فمقامهم رضوان اهلل عليهم أجلُّ من أن ُيصوَّر بطريقة قد تُفضي إىل تشويه صورهتم، وقد حصل 

 من األفالم التارخيية، حيث ُمث َِّلْت بطريقة ال تعكس حقيقة التاريخ، ال يف التشويه يف غريهم، كما هو يف كثري
اللباس وال يف طريقة احلديث، وال يف كثري من التصرُّفات، بل رمبا َصوَّرت واقَع الناس قدميا بنقيض احلقيقة، 

 .وهذا يف التاريخ ال كبري ضرر  فيه، أما يف قدوتنا فاألمر حيتاج مزيد حيطة وحذر 

فمن أجل ذلك ال أرى غرابة يف أن يتحرَّج بعض العلماء من الفتوى باإلباحة، ال حلرمة التمثيل يف ذاته، 
بل محايًة جلناب الصحابة الكرام، وإال فالذي يظهر يل أن األصل يف ذلك هو اإلباحة، إذا ُمثَِّل احلال متثياًل 

 ". تحرمي نصٌّ من حديث وال أثر صحيًحا، فضاًل عن أن التحرمي حيتاج إىل دليل، وليس يف ال

 رأيي في المسألة : خامسا 
م من أن مادة املشاهد الدينية ال  515لفتين يف حكاية تاريخ التمثيل ما جاء يف قرار جممع نيقية لسنة 

ينبغي أن ترتك حرة حتت تصرف إبداع الفنانني ، بل ينبغي أن تستمد من املبادىء اليت وضعتها الكنيسة 
( 1)الكاثوليكية والتقليد الديين ، فالفن وحده ملك الفنان ، وأما تنظيمه وتنسيقه فهما ملك رجال الدين 

فوجدت أن القول جبواز جتسيد أدوار الصحابة جيب أن يقيد مبثل هذا القيد احلاسم، على أن متتد هذه اهليمنة 
الكثرية اليت صدقت ظنون املانعني خشية من إىل كافة جوانب العمل التجسيدي ، وكل مراحله ، نظرا للسوابق 

امتهان ، بل ابتذال ، حياة هؤالء الصفوة من البشر ، حىت قال بعض شيوخنا إن احملافظة على حرمة الصحابة 
وتعديلهم ، مما ال ميكن حتقيقه يف الواقع احلايل واملستقبل  –دون غلو –، وشرفهم وعظيم مقامهم ، وتزكيتهم 

اللهو وزخرفة القول ، والتصنع ، ومماراة املشاهدين ، غالبا على األعمال ، السيما وأن  املنظور ، فلم يزل
تصورات العاملني يف احلقل الفين للكون واحلياة واإلنسان أسرية الفكر الغريب ، ومل تزل مقاصدهم من حتقيق 

يتحرى الصدق وال يلتزم ال  –إال من رحم ريب  –الكسب املادي والشهرة اجلماهريية هي الغالبة ، وكلهم 
األخالق الفاضلة مع اجلرأة على اجملازفة وعدم املباالة باالنزالق إىل ما ال يليق ، مىت كانت من ورائه الشهرة أو 

 . الكسب املادي 

                                                           
 .عن كتاب الفن خربة  69رسالته حكم ممارسة الفن ص حكاه صاحل الغزايل يف  (  1
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وعلى أساس ذلك أرى أن جتسيد أدوار الصحابة رضي اهلل عنه مباح يف األصل لكن مينع منعه سدا  
علماء األمة من انكسار تلك الرغبة احملمومة يف الثورة على الثوابت اإلسالمية ،  لذريعة الفساد حىت يتحقق

 . وإزاحة فكرة األصول الثابتة هبدف تغليب طابع التطور ، والتحلل من كل الضوابط واحلدود 
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 مشروع القرار 

فإن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي املنعقد يف دورة : أما بعد 
ه   9965يف الفرتة من          من احملرم ( اللملكة العربية السعودية ) مؤمتره احلادي والعشرين مبدينة الرياض 

 . م  7096املوافق           من نوفمرب 

جتسيد أدوار األنبياء والصحابة  يف ) البحوث الواردة إىل أمانة اجملمع يف موضوع بعد االطالع على 
 :واستماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله ، قرر ما يأيت (األعمال الفنية 

أن التجسيد ملمح فين يعىن بإبراز املعنوي يف صورة حسية ، فإن أضفى على هذه املعنويات صفات   :أوال 
هو تعبري منسق مبدع عن تصورات ذات انفعال بوسائل جتسيدية : خيصا ، أو يقال اآلدمية صار تش

 .وضمن قواعد مجالية وفنية معتربة 
أنه ال حيل حبال جتسيد أدوار األنبياء ، كل األنبياء ، ملا يف ذلك من غلبة احتمال الكذب عليهم ،   :ثانيا 

ا التجسيد ذريعة إىل اقتحام محى األنبياء واستحالة جتسيد بعض أحواهلم ، واحتياطا من اختاذ هذ
وابتذاهلم ، ويهيب اجمللس بالسلطات احلاكمة أن تضع القوانني املانعة من هذا التجسيد ابتداء ، 

 .واحليلولة دون عرضه مع العقاب الشديد على املخالفة إن وقع 
ومع رجحان القول بإباحة جتسيد أن جتسيد أدوار الصحابة رضي اهلل عنهم حمل اختالف العلماء ،   :ثالثا 

أدوارهم باعتبار األصل فإن اجمللس يقوي الفتوى باملنع منعه ، سدا لذريعة الفساد ، حىت يتحقق 
علماء األمة من انكسار تلك الرغبة احملمومة يف الثورة على الثوابت اإلسالمية ، وإزاحة فكرة األصول 

 . كل الضوابط واحلدودالثابتة هبدف تغليب طابع التطور، والتحلل من  
نظرا ملا للتمثيل الفين من تأثري وانتشار فإنه ينبغي بذل اجلهود لالستفادة منه يف العمل الدعوي : رابعا  

والتثقيفي بوضع اخلطط إلنشاء أكادمييات قادرة على إعداد الكوادر املسلمة املوهوبة الواعية لتصورات 
ة بعصمة األنبياء وعدالة الصحابة ، واحلريصة على التعبري اإلسالم للكون واإلنسان واحلياة ، املؤمن

 –اجلميل عن حقائق الوجود من زاوية التصور اإلسالمي هلذا الوجود ، فضال عن تأسيس الشركات 
اإلنتاجية القادرة على متويل األعمال الفنية ، ونشرها عرب الوسائط املختلفة ، ومىت  -أو املؤسسات 

 . تجسيد سري الصحابة وأحواهلم مقبول شرعا ممكن عمال تيسر ذلك يصبح القول ب
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بة أمجعنيوالسالم على أمام املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصح والصالة

املكنونددة ا الولددو  ملددن محلددوا ولمددة الووحيددد ونوددروها  وااهدددوا في ددا و ددا عالمدداا اةبددة مددن إن فدد :وبعددد 
  أن مددن أنبيددا  اهلل و سددله وا مودددمو م سدديدنا وحبيبنددا حممددد صددلى اهلل عليدده وسددلم وآ  بيودده وصددحابوه نصددروها

ودان لاامدا    لداا ومن اادا  تد ع عليده أايدا  اامدة اةمد دة   الددعوةمسدووب   انسوود  من د د وسدا  تكون سريهتم 
 نده وترمجوده ونودري لديعم هداا اص ا أصدوامل العدار  فن  در بده م الوا خيي الااهدر  بكوابوده وتدو  ث إحنمي  علينا أن

يددة  فيعددر  أن هدداي اامددة ر توددم إ  علددى أسددا  مددن  وددرأي مددن أصددحا  االسددن ااع مودد  وهبددم  و ب ددر بدده  
وأهتدواهم ولكن الدبع  ندن هتدرهتم أن سد م .    ودون مباهاة أو مغا ةاةبة جلميع ااطيا  دون ت رقة أو حماباة

 فودداموا بومليد  أدوا  اانبيددا  صددلواا اهللا هتدري حملدده  لددوي تددرو ال  ترمجددوا هدداا امل  دوم وأو    وتددرثروا بدالغريالودياان 
  الدد   ددم بددالم  واعلددوهم عرلددة  ل لسددن فرسددا واالنددا الكددر   صددحابة وددالم مللددوا أدوا  وسددالمه علددي م  و 

توصّيد على هاي اامة ما  ووي مسعو ا  بولايخ مسعة أعالم ا نن وان  دم بدالا ااثدر ا نودر الدد ن اصسدالمي 
 . ترسيخ دعائمهو 

حإو 
ُ
  فد اي  دوومش ص صدية اةبدو  ب أن  وودبه ببيبده حدا   ومودا   نه من البد  ي ا حا  اةبة عند امل

الو سدددديد الواقعيددددة بدددددني ا اافعددددا  وااقددددوا  فيحصدددد  بدددددالم ا نسدددد ام الروحددددي الدددددا  بدددددو ي  عاددددي صدددددو ة 
  فوكدددون هددداي الو صددديوني  فكرندددم تدددرا انددددما  الو صددديوني ا صددد ش واحدددد فدددال تسدددوايع الو ر ددد  بين مدددا

  حدا  اململد  الدا   ودوم بدردوا  د اميدة اولكننا   جند عالماا ذلم والحة  اةبني   أمسى د ااا اةبة بني
فكيد   دداا الودد ش أن  وددوم    سددعى إم من عدة ماليددة أو مسعددة فنيددة تسدومل بدددو ها املددا  عليدده دائمددا مدداوالدا  
 سدو  اهلل صدلى أو ويد  لده أن  و سدد ص صدية صدحابة  !؟ مل م ومعصدوم ومي دد مدن اهلل عدا واد  بدو  ناي 

وهددو    عدر  عددن سددريهتم ص صدياا مددن ذورندا  ويد  لدده أن  سدددو  !؟ اهلل عليده وسددلم وهدم أعددالم هداي اامددة
سدريهتم و وعمد  في دا  سدوا  افلم  ورأ عن م إ  ا املدا   الوي  الولي   ور ترمري ن سه أن  بحد   !؟ صيئا  

هداا  غدري إن ر   و وم بو سديد هداي الو صدياا العةيمدةن  ودما قدرأي ا الدنش الدد امي  والدا    خيولده بواتدا  أ
حدددا  ا موعدددة املنو دددة  ددداا العمددد  الدددا   ددداور سدددرية  دددري  لددد  اهلل مدددن اانبيدددا  و الو سددديد ا حدددا  ا سدددد ن 

فمدددا فائددددة هددداا ا حدددا  املوددداهد    أو املبودددر نوصدددحابوه الاددداهر ن واملرسدددلني  أو سدددرية آ  بيددد   سدددو  اهلل 
 !الو سيد ؟

الددد و  مددن حيدداهتم والددوعلم مددن و إن ا ددد  مددن ذوددر قصددش اانبيددا  والرسدد  والصددحابة هددو أ ددا العدد   
ا أو و تدددر  ا    فحيددداهتم ليسددد  قصصدددأ الق دددم وآداهبدددم وصددد اعو م وصددد هم  وودددالم ا تبددداط م بددداهلل عدددا واددد 

 .نوعلم من ا ما  ن عنا ا د ننا ودنيانا   ب  هي مدا   فوط مو وثا حيو ظ به
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ا  ولودددى املودداهد مدددن هدداي ااعمدددا  مدد وولددريا  هتالبدددا    تعددود بدددالن ع علددى املوددداهد   السددينمائيةعمددا  إن اا
 العصددبية الد نيددة أو الوبليددة أو ا حنيددا  إم فئددة دون أ ددراب   فووددحنه هدداي اافددالم واملسلسددالاالصددو ة اطاطئددة

  فوحصددد  بدددالم العصدددبياا واصدددروتصدددغر ا عيندددة الو صدددياا الوا خييدددة أو تكددد  حسدددب مدددا  ولوددداي ف مددده ال
الوعالدددد وحددددة و ال ه إم  وحندددن ا  مدددان حنودددا  فيدددالد نيدددة واملاهبيدددة والاائ يدددة وهتريهدددا مدددن ال ددد  ا هددداي اامدددة

امل ول دددة الددد  عددداو   عاعدددة ويدددان اامدددة اةمد دددة  ودحدددر هددداا الدددد ن وقمعددده حدددو نوااددده الويدددا اا  الوكدددات و 
 .ال   بني املسلمني وإصعا  الاائ ية بين مواسوئصاله    أن نووم بإثا ة نا  

مدن اصلدافاا وافدا  ا ولدري  مدن ااحيدان  ندا   لوهداالنصدو  السدينمائية  أ ضدا  اسدوبعد امل ومن هتري
قدد   صددعب علددي م   وا ن ددا الو افويوددةواندد  عليدده ا   الدد  عدد  الددنش اال ددا  للواقددع ف ددو    بددد  الصددو ة 

  وعلددى سددبي  امللددا    (ومددا وددان قليلدده حددرام ف لدده حددرام ) واقدد  مددن حرمددة املبعدد  إومددا  النصددو  ملددا ا 
افصددر  مدددن ذا الدددا  تسددو  لددده ن سددده أن  ولدددد اطاددا  الربددداا اا   لسددديدنا موسددى عليددده السدددالم ا الدددواد  

  وطبعددا    املوددد   أو عندددما اعوددا  قومدده أ بعددني ليلددة لي اطددب اهلل في ددا  و  خي ددى علددى اجلميددع برندده ولدديم اهلل
 ﴾َوِمْللِددِه َصددْي ه َوُهددَو الس ددِميُع اْلَبِصددريُ لدديا   ﴿ علددو اهلل عددن الووليددد  فرمددة هدداا العمدد  و أحددد  وددد  علددى ذلددم

لدددو مدددن أهدددم ااحدددداا ا قصدددة سددديدنا موسدددى    وهبددداا  كدددون الدددنش ال دددو نددداقش املعددد  وخي}11 :االودددو  {
  لدداا تكددون الددنش بالكي يددة والار ودة الدد  أتدد  هبدا الوصددة إظ دا  اناهيدم عددن عدددم و دا ة امل ددراني واململلددني 

املسلسددالا ال نيددة ناقصددة ا مجيددع حا هتددا نددا  رسدد  ااحددداا ناقصددة إم املودداهد  ومددع مددرو  اا ددام وتوددادم 
اا مددان تكددون الصددو ة الناقصددة الدد  تلواهددا املودداهد  اسدد ة ا ذهندده  علم ددا ابنائدده  فونوددر ااايددا  علددى هدداا 

يحصددد  دمدددا  ااايدددا  الددد  هُتيبددد  عن دددا افويودددة ف  نودددش في دددا   ل  م دددم أن هددداي النصدددو  واملدددة الدددنوش
 .الكاملة 

متليدد  حيدداة اانبيددا  مجدديع م وا مودددمو م الرسددو  ااعةددم والنددا ااوددرم سدديدنا حممددد صددلى اهلل حكددم إن 
ة عنددددد هتالبيددددة أهدددد  السددددنة اددددا  بافرمدددد -و هتددددم انوسددددام ال ا  ا ذلددددم -عليدددده وسددددلم ووددددالم صددددحابوه الكددددرام

انبيائدده مددن بددني  لودده ملددا اعل ددم  عددا وادد   فلددو  حمبددة اهلل وت ضدديلهوذلددم ملكددانو م وقددرهبم مددن اهلل واجلماعددة  
محّل دم مسديولية نودر ولمدة الووحيدد  وميّداهم بداملع ااا الد  ر  نل دا هتدريهم مدن اطلد   ولدو  ملا و   أنبيا  و س 

لسدان نبيندا علدى ا ووابده العا دا و اهلل عليه وسلم ملا بورهم باجلندة بودا ة والدحة  حمبوه لصحابة  سو  اهلل صلى
لاا فليا من الالئ  أن  وم متلي  حياة اانبيا  الكرام وصحابة الرسدو  ااودرم حممد صلواا اهلل وسالمه عليه  

اانبيددا  م هددم لللددون أدوا    فدداليو اصسددالمية مددن ِقبَددِ  أصدد ا     عرفددون قيمددة هدداي الرمددو  العةيمددة لدددا اامددة
ْ َلصددني و 

ُ
مسلسددالا واسددية عا  ددة  لددو مددن   وومددون بومليدد   وهتدددا  املوددربني املبوددر ن سددولنا صددحابة والرسدد  امل

 .والووى واافة اهلل عا وا   الس  والع ة
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علمدددا  وتعددددد آ ا  ال     وحساسددديوه عندددد املسددلمني عامدددة بةمولدددومل دسددديد اانبيددا  والصدددحاونةددرا  اةيدددة 
 .   حو نص  إم نوي ة باسو الة  سنووم بارح املولومل ومناقووه  وانوسام م بني مي د ومعا ض وحما د
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 أواًل 
 حكم تجسيد األنبياء والصحابة 

 : المفهوم واألنواع
 نود  علدى أقدوا  مدن أفدواانبيدا  والصدحابة ا ااعمدا  ال نيدة  و ا هتما  مولومل دسيد  نبح قب  أن 

أصدد  املولددومل وهددو الومليدد   ومددا قددو  العلمددا  ا حكمدده  حددو عنددد   و اددوا ي  واددب علينددا أن نوددرمودده أب
 . نص  بعدها إم حكم دسيد اانبيا  واملرسلني وآ  بي   سو  اهلل وصحابة الكرام

آنسددو قددو  دا  اصفوددا  املصددر ة ا حكددم الومليدد  عامددة  والددا  و د ملحوددا  ا ال وددوا الدد  أصددد ها ولوددد 
اد دددة   فحكا ددة اافعددا  وااقددوا  ليسدد ومددن َ   : ) يدد  اانبيددا  والصددحابة  حيدد  و د مددا  لددي لحددو  حكددم مت

والواعددة الوددرعية  –الومليدد   –مدن حيد  انسدد ا  وإجلدا اجلد دد هددو اعل دا فنددا  وعلمدا  لده أصددو  وقواعدد باسدم 
 دة وفعالدة لنوددر الوديم اا القيدة وال بو ددة أن الوسدائ   دا حكدم املواصددد  فدإذا ودان الومليد  وسدديلة تولديحية  د

وبنا  العوليداا املسدوويمة ودان مودروعا  ومسوحسدنا   و نبد  بودد  نبد  هتا وده  بودرب انضدباطه بالضدوابط والويدود 
الورعية و لوي من امل ال اا واةةو اا الورعية؛ واصثا ة والنةر واللما واال اظ اةرمدة  وإذا اقد ن بده أمدو  

امل ال دة  فودا ة  ُكددري وتدا ة حيدّرم  ولكددن  كدون حينئددا ع هدداي الضدوابط و ال  دا فإندده  كدون ننوعدا  بوددد  توندا  مد
علدى ن سده  ا  ومدن هندا جندد الومليد  حاومد ( .منور الكراهة أو افرمة أمر  ا     ذاا الومليد  مدن حيد  هدو 

  فإما أن  كدون حرامدا  حسدب وجالا  أنُ  ائيسينمال  و أوالاصنوا   اهيةموعلوا  مبحكمه الورعي جند بن سه  و 
 .كون مسوحسنا  حسب املادة ال نية املادة ال نية  أو  

وآ ا   فصدددد ا ال وددداوا ا حرمدددة متليددد  اانبيدددا  والرسددد  مجلدددة  ا  إن فكدددم الو سددديد عندددد العلمدددا  أقسدددام
وا ول ددوا ا صددرن حرمددة املكددرم عددن الومليدد     صدد مووت صدديال ملكددانو م عنددد اهلل عددا وادد  وحرمددة املسددا  ب

  لده ح وده ا ذلدم    وود مي دد ومعدا ض وحما ددفرصدبحوا بدني  متلي  الصدحابة الكدرام وانوسدموا إم عددة أقسدام 
 .بيان ذلم  إموسنريت 
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 ثانياً 
 حكم تجسيد األنبياء

مدومم ولمدة  رصددومم إم الصدراب املسدوويم  و عل  سدال   اعلى هاي البور ة أن أ س  في دتعام اهلل  لود منّ 
لوعامدد  فيمددا بيددن م  لدداا واندد  منالددة ا الووحيددد ومددا  وبع ددا مددن تعدداليم  بانيددة  تودديم  ددم حيدداهتم وترسددم  ددم مددن ج

مدن حيد  مدا  دب النبوة والرسالة عةيمة عندد اهلل عدا واد   و دش مدن أورمده هبدا مبيدااا متيداي عدن بويدة اطلد  
املع ددااا  ولكدون النبددوة منالدة عةيمددة ومرتبددة اهلل بدده مدن   دم ومددا  دو  ومددا    دو  علددي م  فضدال عمددا  صد م

 فيعددة عنددد اهلل عددا وادد   اعدد  إحدددا اددوائا الاددائعني لدده امللوددامني بوددرعة أن  كونددوا مددع اانبيددا   ددوم الويامددة  
ُ َعلَْيِهم ﴿: قا  عا وا   ُسوَل َفأُْولَئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم ّللاه َ َوالرَّ الِِحيَن َوَحُسنَن  َوَمن ُيِطِع ّللاه َهَداِء َوالصَّ يقِيَن َوالشُّ دِّ يَن َوالصِّ بِيِّ َن النَّ مِّ

نننا و ك دددي ا فضدددل م وصدددرف م أن اهلل سدددبحانه وتعدددام : ) قدددا  ابدددن الوددديم  محددده اهلل[ . 96: النسننناء] ﴾ أُولَئِنننَك َرفِيق 
نوامل وراماته فمن م مدن ا داي ا وص م بوحيه  واعل م أمنا  على  سالوه  وواساة بينه وبني عبادي  و ص م بر

 ليال   ومن م من ولمه تكليما   ومن م من  فعه مكانا  عليًّا على سائرهم د ااا  ور  عد  لعبدادي وصدو   إليده 
إ  مددن طدددر و م  و  د دددو   إم انوددده إ   ل  ددم  ور  كدددرم أحددددا  مدددن م بكرامددة إ  علدددى أ دددد  م  ف دددم أقدددر  

عندددي د اددة  وأحددب م إليدده وأوددرم م عليدده  وباجلملددة ف ددري الدددنيا وال ددرة إجلددا نالدده  اطلدد  إليدده وسدديلة  وأ فع ددم
:  ددم ا قولدده تعددام اهلل عددا وادد   لو ضددي ونةددرا  .  (1)(العبدداد علددى أ ددد  م  وهبددم عددر  اهلل  وهبددم عبددد وأطيددع 

املسدددددا    فدددددال  دددددو   د املسدددددلمنيومكدددددانو م الد نيدددددة عنددددد  }68: اانعدددددام{ ﴾وَُودددددالًّ فض دددددْلَنا َعلَدددددى اْلَعددددداَلِمنَي  ﴿
    فددالم مددا    رلدداي املسددلم فاددرة  و رفضدده د انددة  بو صدد م أو دسدديدهم ا املسلسددالا واملسددرحياا ال نيددة

فددد   امل اسددد ) مسددرحيا   وومددن  بحدد  ا أقددوا  العلمددا     ددد  الفددا  ا حرمددة دسدديد اانبيددا  دسدديدا  فنيددا  أ
 .(مودم على الب املصاحل 

لموصددّيد إ  أهتلوو ددا  لا حرمدة دسدديد اانبيدا  واملرسددلني ال وداوا الكلددرية  والد  ر تدددمل ثغدرة  اا وقدد ادد 
 :حو    كون اانبيا  عرلة لالسو اا   ومن تلم ال واوا ما  لي 

أوددد في مددا  والددا   (هددد 1041والعوددر ن  هددد   1041 اللامنددة)  مددع ال ودده اصسددالمي ا دو تيدده  اقددرا  
تودددد يش صدددد ش النددددا صددددلى اهلل عليدددده وسددددلم ومجيددددع اانبيددددا  املرسددددلني علددددي م الصددددالة والسددددالم علددددى حرمددددة 

والصحابة الكرام  لوان اهلل علي م أمجعدني  وو دى هبداا البيدان  ادعدا  لودوم اداهلني  ف دي هداا ا مدع مدن علمدا  
 .و مل الو  والووىعلم الاامة اصسالمية ما  وا  إلي م بالبنان من 

                                                           

 . 414ا  رتني وبا  السعادتني   طر    (1)
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  والد  نودرا مب لدة اا هدر علدي م الصدالة والسدالم صفوا  باا هر الور   برمة متليد  اانبيدا فووا جلنة ا
وفوددوا الل نددة أ ضددا  برمددة متليدد  وبددا  الصددحابة وآ  البيدد   والدد  نوددرا مب لددة اا هددر . هددد  1430ا  اددب 
عد  ملرسدلني والصدحابة املبودر ن  وحر  تصو ر اانبيدا  وافوواها بوقد أصد ا دا  اصفوا  املصر ة  .هد  1431
ة وبددددا  العلمددددا  ور تغ دددد  عددددن ذلددددم هيئدددد. ( م 16/41/1411 :بوددددا  خ –حددددو  متليدددد  الصددددحابة ) : عنددددوان

 .هد 18/0/1414بوا  خ ( 14)دسيد الصحابة  قم السعود ة فود أصد ا فووا بوحر   باململكة العربية

ذهددب ال و ددا   : )ا حكددم تصددو ر اانبيددا  مددا  لددي  ( 04/11) وقددد و د ا املوسددوعة ال و يددة الكو ويددة 
مددن حيدد  اجلملددة  وتصددو ر اانبيددا  أوم بددالوحر   وددية ال ونددة هبددم وتاددو  اامددر إم عددر  تصددو ر ودد  ذ   وح 

 (.إم عبادة صو هم ومتاثيل م وما   عله ا لة النصا ا

أن  كددون دسدديد ص صددياهتم حرامددا   وددان تصددو ر اانبيددا  ا صددو  ادا  ددة حرامددا   فمددن بددا  أوم   ذاوإ 
 همب لددددو فإمددددا أن  فيددددا ن الوددددياان لضددددعا  اان ددددا و غددددو  م  ف ددددي وددددال اامددددر ن   عصدددد  سددددوا امل سدددددة  

ومدا أتدد   . عصد  امل اسددوا ودال افدالوني   هبدم ؤوا سوصدغروهم و سدو ا  مدع اهلل عدا واد   وإمدا أن همو عبددو 
مدن م سددة تضدر مبكاندة مدن هدم عليه  ت تباامر وما  ةَ مَ ةَ  لوبني عَ تلم ال واوا وا سونكا اا والوند داا إ 

 : ومن تلم امل اسدأعةم د اة عند اهلل عا وا   

مددا وددانوا  مدداا   دعدد  مل الوددم ا قلددو  املدديمنني وتبد ددد املكانددة الدد  وقددرا ا ن وسدد م طددري  لدد  اهلل  فب (1)
أصدبحوا بعدد نودر تلدم املوداهد ملد  عامدة الندا    ا  للصد  للمل  العلية وصعا ا  ل  دالمل الند دة وعنواند

غيبددددة ا للددددني للددددني للاعددددن والووددددكيم ا مصددددداقيو م ا ا ددددالا معر  صددددي  ليدددداهم عددددن الغددددري  معر  
 .صد حرمة الاعن في م أأعرال م  وما 

أن  صددااتصددبح حيدداهتم ملددا  اجلددد  ا سدداحة النوددد  سددوا  وددان مددن اململلددني أو املودداهد ن أو النودداد  وح (1)
ملرسدددل م وتعدددام اهلل عمدددا  ا  هم إ  نودددددُ ْودددمدددا ندَ و النودددد   ا  تصدددري هددداي الرمدددو  العةيمدددة  سددد     العددداة ملدددا  

 . وككون 

فددال خيلددو فلددم أو  وا فدد ا  عنددد عددرض حيدداهتم ا فلددم سددينمائي تعددرض  سدد     العدداملني إم الكددا   (4)
علددى اانبيددا  إ  وددا  علددى اهلل     ومددا الكددا مسلسدد  مددن الا ددادة أو النوصددان ا النصددو  الد اميددة

 .وتعام اهلل عن هاا علوا  وبريا 

  وأصددبح  غددرد ا ودد  تودد ش فيدده اابصددا  ا   ومدد وهنددا نوددو  ملددن أهتددواي الوددياان وأنسدداي ذوددر  بدده واافودده
ن هدداا مدد انمكددان مددن أندده   حرمددة ا متليدد  اانبيددا  والصددحابة ا املسلسددالا الد اميددة واافددالم السددينمائية  

ومرصددا  و دى بكودا  اهلل واعةدا  نودو  لده    وموعةة ابنا  هداي اامدةوص هم   ومواق  مبا  الواوري بسريهم 
وَُودالًّ ند ُودشع َعَلْيدَم ِمدْن أَنبَدا  الرعُسدِ   ﴿: اهلل عدا واد  ا ووابدة الكدر    فودد قدا  وو ى بكوا  اهلل هاد ا  ومبيندا
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لدة ا   فما الد  العد ة ماث}114: هدود{ ﴾لِْلُمدْيِمِننيَ  َك ِا َهِاِي افَْ ع َوَمْوِعةَةه َوذِْودَرا َما نُدلَبُِّ  بِِه فُدَياَدَك َوَاا
مواطن ددا والددحة ا معامل ددا ملددن أ اد أن  ددوعظ مددن سددري اانبيددا  والرسدد   فوددد اددا  الوددرآن الكددر  مددن البيددان مددا 

  قدا  ا عنني الولو  وترقي  املواعر وت  يم العودو أمكنة  غو عن الا ادة  وما أعا  والم اهلل ا ووابه وما 
فدددال حاادددة لعدددرض سدددري اانبيدددا  ا  . }1: البودددرة { ﴾َذلِدددَم اْلِكوَددداُ   َ َ  ْدددَب ِفيدددِه ُهدددد ا لِّْلُمو ِودددنَي  ﴿:تعدددام

وأ وا عادددد   وصدددد ىى  ددداملسلسدددالا الد اميددددة ودددي  ددددوعظ بسددددريهتم الندددا   فوددددد أعلمنددددا الودددرآن مبددددا اددددرا فك
 .ني املورملني الساعني ملعرفة افوائ  ا سري اانبيا  الكرام علي م السالم الباحل

وهنددا نصدد  إم أن دسدديد اانبيددا  واملرسددلني حددرام صددرعا بإمجددامل العلمددا  املسددلمني  ووددالم حرمددة الوعددرض 
 .ا  للم اسد  وح ةا  ملكانة هاي الرمو  العةيمة عند املسلمني وقدسيو م الد نية   م واملسا  بو ص م د  
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 ثالثاً 
 حكم تجسيد الصحابة

قددو  وأحكددم الراددا  العددر  ا فدد ة أإن مددن حمبددة اهلل لنبيدده حممددد صددلى اهلل عليدده وسددلم أن أ دددي برصدددمل و 
 ددري صددلى اهلل عليدده وسددلم لرسددو  اهلل  ومددا ذلددم إ  فكمددة  بانيددة أ ادهددا  ف مددعبدداومش  ددا دعددوة الووحيددد  

بكددر فصدددقه ا ودد  أقوالدده وآ  ي ا  وددد أ  ي بالصددد   سدديدنا أي لودده مددن بعددد نبيدده وهددم الصددحابة الكددرام  ف
حو تكوم  ا موعدة امل ودا ة مدن اهلل مجيع أحواله  ا ف ة وان برما افااة إم من  صدقه و ي دي و ناصري  و 

الا  فرمل بدني افد  والباطد   فدال خيدا  ا اهلل بسيدنا عمر بن اطاا  ية اامني أ دي ة حبنصر العا ا افكيم ل
فعدن   الندا صدلى اهلل عليده وسدلموقد وان ذلم اسو ابة لددعا  على الكافر ن  حيم بامليمنني   لومه  ئم  قو ي 

هددا ن الددرالني إليددم بددري اصسددالم برحددب  عددا  الل ددم أَ  »: ابددن عمددر  أن  سددو  اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم قددا 
 الل دددم أعدددا  : )وقدددا  صدددلى اهلل عليددده وسدددلم  .(1)وودددان أحب مدددا إليددده عمدددر: قدددا « ا ددد  أو بعمدددر بدددن اطادددا 
ومددا وددان ذلددم الالددب إ  بددإد اك مددن النددا الكددر  صددلواا اهلل وسددالمه عليدده    (2)(اصسددالم بعمددر بددن اطاددا 

وقددد . و علددون ولمددة الووحيددد سينصددرون الددد ن و اهدددون فيددهمددن مكانددة سدديدنا عمددر عنددد اهلل  وبرندده مددن الددا ن 
طالدب وبداقي العودرة  أيتوال  نصرة اهلل لنبيه الكر  وعونه له فر دي بسديدنا علمدان بدن ع دان وسديدنا علدي بدن 

 اددا  ااهدددوا ا اهلل فودداتلوا وقولددوا ونصددروا الددد ن املبوددر ن باجلنددة والصددحابة الكددرام صدد وة اطلدد  لدددا اطددال   
ُ م م دن  ﴿:    العاة فوا  ا ووابه العا ا محو أث  علي  ِمَن اْلُمْيِمِننَي  َِادا ه َصدَدُقوا َمدا َعاَهدُدوا الل دَه َعَلْيدِه َفِمدندْ

ُلوا تَدْبددِد ال   ُ م م ددن  َنَوِةددُر َوَمددا بَددد  فلددو  هدداي الن بددة الدد  انوواهددا اهلل عددا   }14: ااحدداا  { ﴾َقَضددى حَنْبَددُه َوِمددندْ
  من بني  لوة لوناصر نبيه الكر  ا م موه الربانية  ملا وصد  اصسدالم إم أصدوامل املعمدو ة  وملدا انوودر هداا وا

ا نووا  السر ع  فود بالوا الغا  والن يا لنودر الددعوة وإعدال  ولمدة اهلل  فوادب عليندا أن حن دظ  دم ودرامو م 
 دددماا اليددة والددحة ولددوح الوددما  دداا الددد ن   ونصددون مسعددو م وقددد هم  توددد را  ملددا قدددموي مددن مومكددانو 

سدددداعدته ا نوددددر الدددددعوة وامددددم الصدددد وة املنوودددداة مددددن  لدددد  اهلل لنصددددرة ولمددددة الووحيددددد ودعددددم النددددا الكددددر  وم
مكدانو م عندد اهلل  وحرمدة انوواصد م وا د ائ دم ووصد  م اصسالمية  وقد أمجع العلما  على عددالو م وفضدل م و 

أصددحاي فلددو أن أحدددوم    تسددبوا: ) قددا   سددو  اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم  املامومددة بددالووا  املوددني والسددبا 
وو اندددا وصدددا ة الندددا صدددلى اهلل عليددده وسدددلم ا   (3)(نصدددي ه  أن ددد  ملددد  أحدددد ذهبدددا    مدددا بلدددا مدددّد أحددددهم و 

                                                           

: وقا .  4861أ راه ال ما  أبوا  املناقب  با  ا مناقب أي ح ش عمر بن اطاا   لي اهلل عن  برقم     (1)
 .« هاا حد   حسن صحيح هتر ب من حد   ابن عمر»

 . 141 لي اهلل عنه  برقم  أ راه ابن مااه  با  ا فضائ  أصحا   سو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم  فض  عمر    (2)
  برقم « لو ون  مو اا  ليال»: مو   عليه  أ راه الب ا   ووا  املناقب  با  قو  النا صلى اهلل عليه وسلم    (3)

 .1104ومسلم ووا  ال ضائ   با  عر  سب الصحابة  لي اهلل عن م   برقم . 4834
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ومدن أبغضد م   فبحدا أحدب م فمن أحب م  ا أصحاي   تو اوهم هترلا بعد  اهللَ  اهللَ : )أصحابة حني قا  
 (1)(ومدددن آذا اهلل  وصدددم أن  ر ددداي  ومدددن آذاا فوددد آذا اهلل  ومدددن آذاهددم فودددد آذاا  فببغضددي أبغضددد م

 .وااحاد   ا فضل م ولرية تغو عن املوا 

إن دسيد ص صياا الصحابة أمر منكر ومرفوض لدا املسدلمني عامدة  ولديا موبدو  لددا هداي اامدة   
فكي  مبدن للد  أدوا ا  سدينمائية مدع علما  املعاصرون  إ  أنه مرفوض بااهتلبية  ولو وان ا ذلم  ال  بني ال

بدا  تدا ة أ درا  أن  سدد ص صدية صدحاي اليد  واملدراقش النسا  افاسراا تا ة  و ور  اطمر ا افاناا 
 . الغا  والن يا لرفعة هاي اامة وصاحب  ري ال  ة ا حروبه وهتاواته لنصرة الد ن

العلما  املعاصرون ا مسرلة دسيد ص صياا الصحابة إم أولر من قو   وانوسدموا إم عددة  وقد ذهب
 :أقسام  وهي 

دسدديد الصددحابة وقددد ذهددب هدداا الوسددم إم املنددع الوددام مجلددة وت صدديال  فددال  ددو  لددد  م : الوسددم ااو   (1)
مل ودا ة مدن اهلل عدا واد  لنصدرة ا  م من مكانة عند اهلل و سوله  ف م اطرية الودسيو م عند املسلمني ومل

وملدددا سددديوبع هددداا العمددد  مدددن انوودددا   دددم واسوصدددغا  افضدددليو م ومسددداواهتم ا الغدددري ا ال ضددد  د نددده  
هدداا وقددد صدددد ا فوددوا بوحددر  متليددد  اانبيددا  والصددحابة الكددرام عدددن إدا ة اصفوددا  وهيئددة وبدددا  واملكانددة  

املوحددة  ونودرا ا بكومدة دي  بدولدة اصمدا اا العربيدة العلما  بدائرة الويون اصسالمية والعم  اطري 
وبعدد   – مددع ال ودده اصسددالمي ) وقددد ذهددب إم هدداا الوددو  . م 1411اجلرائددد اليوميددة ا صدد ر  وليددو 

الكلددري مددن العلمددا  و  –الل نددة الدائمددة للبحددوا العلميددة واصفوددا  بالسددعود ة و  –علمددا  اا هددر الوددر   
أمحدددد عمدددر هاصدددم والددددووو  عبدددد ال وددداح عاصدددو  والددددووو  أمحدددد الر سدددوا مدددن  املعاصدددر ن مدددن م الددددووو 

 ( .علما  املغر  

الصدحابة ا اانبيدا  وآ  البيد  و وقدد ذهدب هداا الوسدم إم اصباحدة املالودة وادوا  متليد  : الوسم اللاا  (1)
  وفودوا وداواياافالم واملسلسالا  وهم علما  الويعة ونو  ذلم عن م الويخ فيص  مولو  ا بع  ف

  ) ال ودده للمغ بددني  -  والسيسددوايف ا ووددا  (188 ) -فودده افيدداة  -حسددني فضدد  اهلل ا ووابدده 
 .( 111مسرلة  404

وقد ذهب هداا الوسدم إم حرمدة متليد  بعد  الصدحابة وادوا  متليد  ال در ن  وانوسدموا : الوسم اللال   (4)
 :إم قسمني ا ا موعة ال  حيرم متليل ا وةا 

 ن  حرمة متلي  آ  بي   سو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم واطل ا  الراصد: و  اا. 

                                                           

   وأمحد  4681  برقم  سب أصحا  النا صلى اهلل عليه وسلم  با  فيمن    أبوا  املناقب أ راه ال ما     (1)
 . 1/141  والب ا   ا الوا  خ الكبري 18601   برقم  1/13   0/63
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  صلى اهلل عليه وسدلم والعودرة املبودر ن باجلندة مدن صدحابة حرمة متلي  آ  بي   سو  اهلل : اللاا
 .النا ااورم

ئدداا الد نيددة واملراوددا و هتددم انوسددام ال ا  ا هدداي املسددرلة  إ  أن الوسددم ااودد  مددن العلمددا  املسددلمني وا ي
  وقدد صدد  مدن البيانداا وال وداوا ا افرمدة مدا ةاصسالمية تسونكر هداا العمد  وت د  برموده ملدا فيده مدن م سدد

ووددا  اهلل وسددنة نبيدده صددلى اهلل عليدده : ) الددد ن قددائم علددى أسددا ثابوددة وهددي   ومددن املعلددوم أن  غددو عددن الا ددادة
إذا ف دو حدرام بااهتلبيدة لددا علمدا  اامدة ا حرمدة هداا العمد   ا  ك إمجاعد  ومبا أن هنا(وسلم واصمجامل والويا  

 . (1)(إن اهلل لن  مع أم  على لاللة  )   و  قا   سو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 :  لي ما  د الصحابة الكرامأسبا  الرف  لعرض هاي املسلسالا ال  دسإن و 
وا الوملي  واصهانة من قب  املوروني لنصرة هاا الد ن  لود تعرض الصحابة للسب والووم والو ر ح  (1)

  وهباا  وم اصسا ة إم الصحابة بالسب والووم  بوصد أو بدون قصد  بد من ذور ذلم حا  وموا 
  ناهيم عن أنه    و  (أصحاي   تسبوا: )وهاا ما مى الرسو  صلى اهلل عليه وسلم حني قا  

 .وا  بوصد أو بدون قصد سب أ  ص ش وان حيا  أم مي

 عدا ال   ال  تل  وفاة النا صلى اهلل عليه وسلم  ومدا عودب تلدم ال د  مدن  إنكا  سوايع أحد    (1)
ا اامة  وليا من افكمة ا  ماننا إحيا  ما قد مضي من سري الودا  خ الد  تلدري ندا  ال وندة بدني  وتويع

ولن عدد  بددني    مددن هدداي ااحددداا ا  عربيددة الدد  واندد  اددا   والدد  سددولري الوبليددة بددني الوبائدد  الاملسددلمني
ددا َوددانُوا  ﴿: أعيننددا قددو  اهلل تعددام  تِْلددَم أُم ددةه قَددْد َ لَددْ  َ َددا َمددا َوَسددَبْ  َوَلُكددم م ددا َوَسددْبُوْم َو َ ُتْسددرَُلوَن َعم 

 . } 140: البورة {﴾ َدْعَمُلوَن 

املسلسددددالا  وبالوددددا  سددددياغى الوحر دددد  ا سددددري إن السددددعي و ا  املن عددددة املاليددددة طددددامش علددددى ملدددد  هدددداي  (4)
 .ا  واصلافة حسبما تووضيه مصلحة الوملي   وهاا    و  قاعا  الصحابة الكرام واف

هددد  م مددن هد ددة اعدد  مددن سددنوه و  ا  اددا   نلوددد اعدد  النددا صددلى اهلل عليدده وسددلم سددرية اطل ددا  الراصددد (0)
ومدن  عد  مدنكم     ا دا عن دا بعدد  إ  هالدمقدد تدرووكم علدى البيضدا  ليل دا ون ا هدا : ) حيد  قدا  

امل ددددد ني عضددددوا علي ددددا  فسددددريا ا والفددددا ولددددريا فعلدددديكم مبددددا عددددرفوم مددددن سددددن  وسددددنة اطل ددددا  الراصددددد ن
الندا فمدن اعد  ومبدا أن دسديد ص صدية الندا حدرام صدرعا  بات دامل أهد  السدنة واجلماعدة   . (2)(بالنوااا

 . اأ من سنوه دا لني ا حكمه   و ا  سنو م اا صلى اهلل عليه وسلم 

                                                           

  8/418  وعبد اهلل ا  وائد املسند  1183أ راه ال ماا  أبوا  ال    با  ما اا  ا لاوم اجلماعة  برقم     (1)
 .1131    قم1/164  والا ايف 13183 قم 

  وأبو داود  ووا  السنة  با  ا 04أ راه ابن مااه  املودمة  با  اتبامل سنة اطل ا  الراصد ن امل د ني  برقم     (2)
 .1838  وال ما   أبوا  العلم  با  ما اا  ا اا ا بالسنة وااونا  البدمل  برقم 0843لاوم السنة  برقم 
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فودداوا ولددرية ا صددرن دسدديد الصددحابة ا املسلسددالا الد اميددة واافددالم السددينمائية ملددا  ددم مددن  الوددد و د
ثبد  ا  دوال  و واسونكا اا ولرية من قب   موعة وبرية من العلما  املعاصدر ن  قدسية عند معاصر املسلمني  

اطددرو  ) ومعلددوم حسددب الواعدددة ال و يددة بددرن   إ  أمددم قلددة  هدداا الوددرنمددع  موعددة مددن اةا ددد ن واملبيحددني ا
واطددرو  مددن هدداي ال ونددة مددن الضددرو ة مبكددان  فإجلددا هددي فونددة أ  ددد هبددا   مل الوددوامل بددني (  مددن اطددال  مسددوحب

م دا  َاُدوُوددْم ِإ    لَدْو َ َرُاددواْ فِديُكم ﴿: قدا  اهلل تعددام ا ووابده العا دا املسدلمني وتبد دد صد وف م وتوددوي  آ ائ دم  
نَددَة َوفِدديُكْم مَس دداُعوَن َ ُددْم َواللّددُه َعلِدديمه بِالة دداِلِمنَي  غُددوَنُكُم اْلِ ودْ ومددا   }03: الووبددة {  ﴾َ بَددا   وَاْوَلددُعواْ ِ الََلُكددْم  َدبدْ

  بيدد   سددو  اهلل وآاطدرو  مددن هدداي ال ونددة إ  بدداملنع الوددام مللدد  هداي املسلسددالا الدد  دسددد اانبيددا  والصددحابة 
ا أعددني املودداهد ن  وقدسدديو م عددر  عرلدد ا ومودداهدهتا ملددا في ددا مددن تصددغري ملكددانو م و صددلى اهلل عليدده وسددلم 

للم اسدد الد  مددن صدرما إثدا ة ال ونددة بدني املسدلمني وإصددعا    ا  وجلمدا  للموصديد ن علددى هداي اامدة وأعالم ددا  ود  
 .    وريت إ  بالم  لب املصاحل ودفع امل اسدرا  فنا  الاائ ية والوحا  والوويع ل ئة دون أ 
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 رابعاً 
 مشروع قرار

واملسلسددالا  وبيددان افكددم ا افرمددة م بعددد عرلددنا ملددا سددب  مددن حكددم متليدد  اانبيددا  واملرسددلني ا اافددال
هد  السدنة واجلماعدة عامدة  الواطعة اسونادا  على ال واوا الصاد ة من ا يئاا الد نية واملراوا اصسالمية وعلما  أ

وحكم متلي  الصحابة أ ضا  وما اعوالي من انوسام ا ال ا  بني علما  املسدلمني  وبيدان آ ائ دم ا ذلدم  وبيدان 
  ا  برمدددة متليددد  الصدددحابة ح ةدددا  لودددد هم قدسددديو م عندددد املسدددلمني ود   أفودددواأن السدددواد ااعةدددم ندددن ذورندددا قدددد 

 تصحب هداي املسلسدالا  فودد  لصدنا إم بعد  النوداب امل مدة  لعل دا تكدون للم اسد وإمخادا  لنا  ال ونة ال 
 :ذاا ن ع ملورومل الورا  الا  سيوم ا اذي ا هاا الورن  وهي 

الورويدددد علدددى حرمدددة الو سددديد مجلدددة وت صددديال ل نبيدددا  واملرسدددلني وا موددددمو م الرسدددو  ااعةدددم والندددا  (1)
انبيددا  اهلل املعصددومني لادداهر ن وصددحابوه املبددا وني  نصددرة ااوددرم حممددد صددلى اهلل عليدده وسددلم وآ  بيودده ا

اهلل أمجعددني الددا ن اصددا اهم مددن بددني عبددادة وا وصدد م بددالنبوة والرسددالة وأ دددهم   املكددرمني ف ددم  ددري  لدد
وح ةددددده وعونددددده  وح ةدددددا  ل  بيددددد   سدددددو  اهلل وصدددددحابوه مدددددن الاعدددددن والوودددددكيم وا سدددددو اا   يبنصدددددر 

  وتصددد وا   بددة املنوودداة مددن اهلل عددا وادد  لنصددرة الددد ن وعددون النددا الكددر وا نووددا  وا  د ا   ف ددم الن
 . (1)(اهلل اهلل ا أصحاي   تو اوهم هترلا بعد  : ) لوو  النا صلواا اهلل وسالمه عليه 

  ومندع متليل دا مجلدة وت صدال  نواطل دا  الراصددالصدحابة  الد  دا ا ا  مدن إم ال د مائيدا  عدم الوادرمل  (1)
 دددا مدددن تدددرثري مباصدددر ا ن دددو  املسدددلمني عامدددة  والددد  بسدددبب ا عاصددد  اامدددة اصسدددالمية ا صددددواا ملدددا 

وت كدددم وعدددا  وتوددديع وفددد   وإذ حندددن بامدددان ا أمدددا افاادددة إم الوحددددة والوعالدددد والوكدددات  بدددني 
 ﴿:  تعدام     ا إصدعا  ندا  ال وندة الد  مدا ذامل من دا املسدلمون إ  الو د  قدا  اهللأطيا  اامة اةمد ة
َنُة َأَصدع ِمَن اْلَوْوِ    . }111: البورة {﴾َواْلِ ودْ

إن إمجددامل ا يئدداا الد نيددة واملراوددا اصسددالمية والعلمددا  املسددلمني بااهتلبيددة علددى عدددم اددوا  متليدد  اانبيددا   (4)
ة واملرسلني وآ  بيد   سدو  اهلل وصدحابوه الكدرام  دو ودا   للوحدر  ف دو مدر وذ علدى أحدد أسدا الودر ع

  وأما بالنسبة ملعا لي الوحر  ف م قلة  ومعلوم عددم  لدو حكدم صدرعي مدن (اصمجامل ) اصسالمية وهو 
 .الور يد واملعا لة واةا دة وتك ي ااهتلبية ا إصدا  ااحكام 

  و  (د   امل اسدددددددددددد موددددددددددددم علدددددددددددى الدددددددددددب املصددددددددددداحل ) تودددددددددددوم إحددددددددددددا الوواعدددددددددددد ال و يدددددددددددة علدددددددددددى  .1
مل اسددددددددددد الةدددددددددداهرة الوالددددددددددحة  وأة ددددددددددا عدددددددددددم  لوهددددددددددا مددددددددددن  لددددددددددو هدددددددددداي ااعمددددددددددا  ال نيددددددددددة مددددددددددن ا

                                                           

 .سب   ر ه    (1)
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افدددددددددددددددا  واصلدددددددددددددددافة ومتليددددددددددددددد  اادوا   دددددددددددددددال  الواقدددددددددددددددع الدددددددددددددددا  حصددددددددددددددد   ناهيدددددددددددددددم عدددددددددددددددن أن 
الوددددددددددا  خ   خيلددددددددددو مددددددددددن اصلددددددددددافاا الدددددددددد  دسددددددددددو ا اا ددددددددددد  املغرلددددددددددة واجلماعدددددددددداا املواليددددددددددة ل ئددددددددددة 

 دددددددددا مدددددددددن اعاعدددددددددة املبددددددددد   فيوصددددددددديد مندون أ دددددددددرا ندددددددددا  عددددددددد  النصدددددددددو  ال نيدددددددددة ناقصدددددددددة املعددددددددد  مو
 .  وا ال ونة ما  عكر ص و اامة 

دعددوة الدددو  ااعضددا  ا منةمددة الوعدداون اصسددالمي إم اسوصدددا  الوددوانني الدد  تلددام الونددواا ال ضددائية  (0)
املعنو دة وعدددم  وافكوميدة واطاصدة إم دندب دعدم هداي اافدالم واملسلسددالا مدن مجيدع اجلواندب املاد دة أ

  وموالدداة مددن خيددال  هدداي الوددوانني حددو عصدد  العدد ة مددن و ج  دداالدد   أوعرلدد ا علددى صاصدداا الول ددا  
 .الغري 
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 الخاتمة

ددَر أُم ددة     ﴿:  ا ووابدده الكددر علددى هدداي اامددة أن اعل ددا  ددري اامددم فوددا  اهلل عددا وادد   لوددد ّمددن ُونددُوْم َ يدْ
َ دددْوَن َعدددِن الْ  وهددداا هدددو   }114:آ  عمدددران { ﴾ُمنَكدددِر َوتُدْيِمنُدددوَن بِاللّدددِه أُْ رَِادددْ  لِلن ددداِ  تَدددْرُمُروَن بِددداْلَمْعُروِ  َوتَدندْ

بيدددن م فيدددرمرون بددداملعر  و ن دددون عدددن املنكدددر مدددا اسدددوااعوا  فيمدددا  وناصدددحون  ممدددإأسدددا  اامدددة اةمد دددة حيددد  
واملنكددراا ا  ماننددا ولددرية و ددا أصددكا  عد دددة  فبعضدد ا ظاهرهددا وباطن ددا منكددر  والددبع  ال ددر ظاهرهددا مجيدد  

ا منكددر وهدداي هددي العلددة  فملدد  هدداي اامدو  دعدد  اامددة ا لدديامل وتوسددم م إم أحدداا  ودعل ددم صدديعا  وباطن د
فمددن م مددن  نةددر إم الةدداهر في يددا ومددن م مددن  نةددر إم البدداطن فينكددر  فوا ددد ا ّددوة بيددن م وتوسددع بسددب اامددر 

م  فدددإن وانددد  هددداي املسلسدددالا لددداا للضدددرو ة أحكددداوالنوي دددة هدددي الودددحنا  والبغضدددا  بدددني املسدددلمني  وأةيوددده  
 ا  أن  دوم منع دا وعددم السدماح ببل دا عد  الوندواا ال ضدائية د   مو بني املسلمني  فمن بدا  أ سووع  نا  ال ونه

 .للا  عة  سائلني اهلل أن حي ظ هاي اصسالم واملسلمني وأن  عيننا ملا فيه مصلحة الد ن  ا  لل ونه وسد

 

 واهلل و  الووفي    
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 :وبعد أمجعني، بهوصح وآله حممد على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 اإلفادة أمهية فأجد من املناسب تكرار ما ذكرته يف ورقة علمية قدمتها يف دورة سابقة هلذا اجملمع، وهو
 :ذلك حيقق ما أبرز ومن، عصرية حبثية ضرورة يعد ذلكفات النادرة، جتماعهذه اال من املثلى

وهذه مسؤولية  .ليست ذات أمهية أو حمسومة نقاطل النقاش يذهب لئال البحث حمل املسألة حصر -1
 .اجلهات املنظمة

مع  .مقصوده عن البحث خيرج لئال والرتكيز على مدرك املسألة، ،املوضوع عن الكتابة يف عدم التوسع -2
 .وهذه مسؤولية الباحثني .مجاعية وفردية اجتهادات من سبق ما تتبع

الورقة أحد املوضوعات اليت ال ختلو من حساسية يف الطرح، لكوهنا مما ثار فيها اجلدل على  هذه تتناول
، وذلك لكوهنا متس املستويات العلمية واإلعالمية، حىت تناوهلا بالبحث والنقاش والتعليق من ليس أهال للعلم

منذ عقود، مع زخم مذهل يف حجم اإلنتاج حياة العامة بشكل مباشر، فقد تعلق الناس بفن التمثيل والدراما 
وهذا يتزايد مع  وقدر ما يبذل فيه من ماليني املبالغ، على مستوى القنوات الفضائية ومسارح السينما، هفي

 .مرور الوقت يف تطور مثري

 أخف الشرين، ارتكابو  ،التماهي مع هذا الواقع من باب الضرورة تظهرت اجتهادات فردية حاول
 .يف هذا املوضوعباملنع رغم صدور اجتهادات مجاعية مبكرة  ؛أدىن املفسدتنيالضررين، و وأهون 

، ولكن يكتفي الباحث بتقدمي هذه علميا رسالة أكادميية أو حبثا -دون أدىن مبالغة-املوضوع حيتمل 
 ،املوضوعاجملمع، ويف حدود خطاب االستكتاب، ولعل يف املناقشات ما يثري الورقة استجابة لطلب أمانة 

 .ويسد جوانب القصور

متاشيا مع صيغة خطاب االستكتاب ومفردات عناوين ) حكم التمثيل من أصلهتجاوز لالورقة  ضطرست
 ،أم ال يشمله ،، وستنطلق من القول باجلواز، وهل يشمل اجلواز جتسيد األنبياء والصحابة(البحث املذكورة فيه

 وهل مث ضوابط لذلك؟

من أعمال ( فن التمثيل)موضوع يف أصل املوضوع، حيث كان رأيه أوال أن يبدي اجملمع  من ملنت آوك
 :2من أعضاء اجملمع وهم 1حبوث ةم، وقد قدمت فيه مخس1991 -هـ 1111عام  دورته السادسة جبدة

                                                           
 .2319ص 3جزء 6اإلسالمي الدويل عددجملة جممع الفقه   1
مل يتيسر االطالع على هذه البحوث، وقد ذكرها الشيخ بكر أبو زيد يف رسالته عن التمثيل، وذكرها أيضا صاحب كتاب  2

 .(هـ1111رسالة ماجستري جبامعة أم القرى مبكة عام " )حكم ممارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية"
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 فن التمثيل، عبدالعزيز اخلياط رمحه اهلل. 
 ظاهرة فن التمثيل، عبداللطيف الفرفور. 
 حكم التمثيل، خليل امليس. 
 فن التمثيل، احلاج شيت الثاين. 
 فن التمثيل يف اإلسالم، التيجاين صابون حممد. 

 ،حقيقته، تارخيه ؛التمثيل) :كما كتب رئيس اجملمع السابق الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل رسالة عن
 .هـ1111عام  (حكمه

- يف الدورة نفسها توصيةمث  ،جممع الفقه جبدةمن  ويبدو أن املوضوع مل يطرح للنقاش، ولذا صدر قرار
 .1التمثيل فن :ومنها احلاضر، العصر يف الشائعة بعقد ندوة علمية للفنون -ضمن موضوعات أخرى

يسبقها بعقد ندوة علمية مع فمزيد حترير وإنضاج، إىل وهذه طريقة اجملمع يف املوضوعات اليت حتتاج 
 .ولذا مل يعرض املوضوع يف دورة الحقة ،ويبدو أن الندوة مل تعقد. املختصني

 :الكتابات السابقة
منها ما سبقت  ؛األحباث باهتمام علمي وحبثي، وصدر بشأنه مجلة من لتمثيلموضوع ا( أصل)حظي 
حيثيات مثل هذا ويصعب حصر ما كتب فيه ملا ذكرته يف مقدمة الورقة من  .من أحباث اجملمع اإلشارة إليه

 .من املوضوعات النوع

 :فكان أبرز ما كتب فيه وصدر بشأنه ما يأيت، أما موضوع تمثيل األنبياء والصحابة تحديدا
 .2يف متثيل األنبياء والصحابة( م1931 - هـ1311ت)فتاوى للشيخ رشيد رضا  -1
لجنة الدائمة لإلفتاء بالرياض برئاسة إبراهيم ابن لمن إعداد ا( حكم متثيل الصحابة)حبث بعنوان  -2

، (م1969 -هـ 1339ت)يف وقته  إبراهيم آل الشيخ مفيت الديار السعوديةالشيخ حممد بن 
 .3هـ1393عام وذلك وعضوية الشيخ عبدالرزاق عفيفي وعبداهلل بن غديان وعبداهلل بن منيع، 

منع تصوير شخصية الرسول وكالمه وحركاته يف مناسبة إخراج فيلم سينمائي عن )حبث بعنوان  -3
 -هـ 1111ت) عبداهلل بن زيد بن حممود رئيس احملاكم الشرعية بقطرللشيخ ( الرسول وحياته

 .4هـ1396عام وذلك ، (م1991

                                                           
 .2316-2313ص 3جزء 6لدويل عددجملة جممع الفقه اإلسالمي ا 1
 .يف متثيل الصحابة 6/2313يف متثيل األنبياء، و 1121-1/1121فتاوى رشيد رضا  2
 .332-3/239منقول يف أحباث هيئة كبار العلماء  3
 .311-2/339جمموعة رسائل الشيخ عبداهلل بن حممود  4
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ه بشأن متثيل 1319هـ مبنع متثيل األنبياء، وفتوى عام 1311فتوى جلنة الفتوى باألزهر عام  -1
 متثيل الصحابة، وقرار آخر ه مبنع1391عام  باألزهر اإلسالمية البحوث وقرار جممع .1الصحابة

 .هـ1132وفتوى يف متثيل األنبياء والصحابة من دار اإلفتاء املصرية عام  .هـ1131مؤكد له عام 
هـ بتحرمي 1113عام ( 111)هـ، ورقم 1393عام ( 13)قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة رقم  -1

 .2متثيل األنبياء والصحابة
هـ بتحرمي متثيل األنبياء 1111عام ( 3)الدورة ( 6)قرار اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي رقم  -6

 .هـ1132عام ( 21)وقرار آخر مؤكد له يف الدورة . 3والصحابة
هـ بشأن متثيل النيب والصحابة، ونقلوا 1391قرار اجمللس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي عام  -1

 .4اإلمجاع على التحرمي
، وقد صدر قبل 5ونقلوا االتفاق على التحرميقرار رابطة العامل اإلسالمي مبكة بشأن متثيل الصحابة،  -3

 .هـ1393عام 
 .6هـ مبنع متثيل النيب والصحابة1391قرار املنظمات اإلسالمية العاملية مبكة عام  -9

 .7هـ مبنع متثيل األنبياء والصحابة والتابعني1112 عام الدائمة اللجنة فتوى -11

 .هذا أبرز ما وقفت عليه يف هذا املوضوع

 :مباحث أربعة يف البحث ينتظمهذا و 

 .مفهوم التجسيد الفين وأنواعه :األول المبحث

 .حترير حمل النزاع :الثاني المبحث

 .حكم جتسيد األنبياء :الثالث المبحث

 .حكم جتسيد الصحابة :المبحث الرابع

 .قرار مشروع

  
                                                           

 .321-3/311منقولة يف أحباث هيئة كبار العلماء  1
 .332-3/323أحباث هيئة كبار العلماء منقول يف  2
 .119-113ص برابطة العامل اإلسالمي مبكة قرارات اجملمع الفقهي 3
 .1/111لشيخ عبدالعزيز بن باز امنقول يف جمموع فتاوى ومقاالت  4
 .3/296منقول يف أحباث هيئة كبار العلماء  5
 .3/296منقول يف أحباث هيئة كبار العلماء  6
 .263/ 3 األوىل الدائمة، اجملموعةاللجنة  فتاوى 7
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 األول المبحث
 مفهوم التجسيد الفني وأنواعه

 المطلب األول
 تعريف التجسيد

 كمخاطبة حمسوسة، وأفعال مادية أشياء إىل واملشاعر األفكار حتويل جّسد، وهو مصدر: التجسيد
 .1وتستجيب تسمع شخص كأهنا الطبيعة

 .واألخري أشهرها يف االستعمال .والتمثيل ،والتشبيه ،واحملاكاة ،والتصوير ،التجسيم :والتجسيد مبعىن

 .2درامي لغرض التأثريحماكاة عمل بلغة ومؤثرات بأسلوب : بأنهاصطالحا  ويعرف

 المطلب الثاني
 مصطلحات التجسيد

، (سيناريست)ومعد احلوار ، (رواية)والقصة ، (كاتب)قصة ال، ومعد (ممثل)يقال للذي حياكي العمل 
، مث (منتج)، والذي ميول العمل (خمرج)، والذي ينسق بني هذه األعمال ويشرف عليها (سيناريو)واحلوار 

 .3الفضائية اةالقن( شاشة)السينما أو ( مسرح) علىيعرض العمل 

 المطلب الثالث
 أنواع التجسيد

، وقد يراد منها التأثري باجلد (كوميديا) سمىيالتأثري باهلزل واملرح ف :التجسيد أو التمثيل قد يراد من
 .4(دراما) سمىوقد يكون خليطا بني األمرين في ،(تراجيديا) سمىيواألسى ف

  

                                                           
 (.جسد)مادة  1/313معجم اللغة العربية املعاصرة  1
 (.احملاكاة)، (التمثيل)مادة  212، 31واملسرحية ص الدرامية املصطلحات معجم 2
حكم ممارسة الفن يف  ،(املنتج) ،(ممثل) ،(املخرج)مادة  261، 262، 211واملسرحية ص الدرامية املصطلحات معجم 3

 .231الشريعة اإلسالمية ص
 ،(دراما) ،(متثيل استضحاكي)مادة  211، 193-196 ،113 ،31واملسرحية ص الدرامية املصطلحات معجم 4

 ،111، 112، 131تاريخ دراسة الدراما ص ،(الكوميديا-امللهاة)، (الدراما-املأساة البطولية)، (الرتاجيديا-املأساة)
 .239ن يف الشريعة اإلسالمية صحكم ممارسة الف
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 الثاني المبحث
 تحرير محل النزاع

واليت مل أقف على من  ينبغي أن يعلم أن املسألة مفرتضة يف جتردها من العوارض املمنوعة يف نفسها،
 :ومن ذلك حسب التتبع .تمثيلالمن يرى جواز عند حىت أجازها 

 .1، أو جتسيد الشياطنيأو قول كلمة الكفر ، أو تعظيم معابد الكفر،اشتماله على جتسيد كافر -1
 .والنار ،واجلنة ،والربزخ ،والقرب ، وخروج الروح،عوامل الغيبمتثيل  -2
أو عادات  ،أو أخالق سيئة ،أو أفعال حمرمة ،أو أفكار منحرفةأو بدع ضالة،  ،تضمنه لعقائد باطلة -3

 .رديئة
 .قصد السخرية واالستهزاء هبم -1
 .وجود املوسيقى واملعازف -1
ذراعني وال وأعايل الصدر والنحر رأسالك أعضائها؛حيل كشفه للرجال من تربج النساء وظهور ما ال  -6

 أو يصاحب ذلك خضوع .2"وحترمي هذا جممع عليه، معلوم من الدين بالضرورة"، والساقني والعضدين
 .3القول أو إثارة للغرائز أو اختالط بالرجال األجانبب

والسالم، وقد قال اهلل يل أمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن؛ ألن حرمتهن من حرمته عليه الصالة متث -1
 .4(يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء: )تعاىل

ويف سرية عمر  .تزوير التاريخ والعبث بالسري بتمثيل قصص وأحداث خمتلقة أو مكذوبة أو ضعيفة -3
 :مثال بعض األمثلة

 ابن قال ؛ليس هلا سند صحيحف السوق، حسبة مرأة يقال هلا الشفاء، علىال عمر تولية قصة -
 من هو فإمنا ؛إليه تلفتوا فال يصح، ومل السوق، بةحس على امرأة قدم عمر أن روي وقد) :العريب

 .5(األحاديث يف املبتدعة دسائس
 رضي عمر عن كتب ما تتبع بعد القصة هذه فلم تثبت)قصة جتسس عمر على شاريب اخلمر،  -

 .6(وسريته عمر خلق مع تتناسب ال هي مث والرتاجم، التاريخ كتب يف عنه اهلل

                                                           
 .11، التمثيل حقيقته وتارخيه وحكمه ص269/ 3 األوىل اللجنة الدائمة، اجملموعة فتاوى 1
 .، والشيخ رشيد يرى جواز متثيل الصحابة1/1119فتاوى رشيد رضا  2
الصحابة ممن مل ينقسم الناس يف شأهنم  ( بعض)ترى جواز متثيل  املذكورة هـ، واللجنة1319فتوى جلنة الفتوى باألزهر عام  3

 .3/321والفتوى منقولة يف أحباث هيئة كبار العلماء . كبالل
 .3/321هـ، وهي منقولة يف أحباث هيئة كبار العلماء 1319فتوى جلنة الفتوى باألزهر عام  4
 .3/1111القرآن  أحكام 5
 .26/6 األوىل اجملموعة الدائمة، اللجنة فتاوى 6
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أصابت امرأة وأخطأ : )قصة اعرتاض املرأة على عمر يف نصيحته بعدم مغاالة املهور، وأنه قال -
 ال) ، وأما اعرتاض املرأة ورد عمر عليها فال يثبت، فطرق هذه الزيادة1ثابت، فأصل القصة (عمر
 .2(لالحتجاج تصلح وال مقال من ختلو

املعاين  بتغيي يتعمد ، كمنة الكاملةالصحيحصورته يف عدم قصد الدعوة واخلري وإظهار اإلسالم  -9
اليت يتعمد تغييبها؛  مثلةبعض األ مثاليف سرية عمر و  .واقفاملو  وقائعال منوجيتزئ ما يناسبه  الشرعية

 :منها
إلثارته الشبه وسؤاله عن متشابه صبيغ الذي ضربه ومنعه من جمالسة الناس، عمر مع  قصة -

 .3وصحتها القصة شهرة، مع القرآن
 وقال بالدرة، فضرهبم ،مجيعا ونؤ يتوض والنساء الرجال عليها حياضا أتى قصة عمر عندما -

 .4(حياضا وللنساء حياضا، للرجال اجعل): احلوض لصاحب

عن عوارض التحرمي   كم متثيل األنبياء والصحابة جمردوعليه، فإن احلديث يف املبحثني القادمني، هو يف ح
 . كر آنفاذ كما 

  

                                                           
 .حسن صحيح: وقال( 1111)أخرجه الرتمذي  1
 .11/191ورسائل حممد بن إبراهيم آل الشيخ  فتاوى 2
 .3/119 اإلصابةوابن حجر يف ، 2/233يف التفسري  كثري ابن وصححها( 111، 116)أخرجها الدارمي  3
 .1/11 عبدالرزاق أخرجه 4
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 الثالث المبحث
 حكم تجسيد األنبياء

بعدة حترمي جتسيد األنبياء يف األعمال الفنية وقد استدلوا على  ،مل أقف على من يرى جواز متثيل األنبياء
 :1أدلة منها

والكذب عليهم عظيم كما جاء يف البخاري  قداسة مقام النبوة، إذ إهنم معصومون، وأفعاهلم تشريع، -1
وهذا يف حق النيب  ،2(فليتبوأ مقعده من النار من كذب علي: )أن النيب قال( 3)ومسلم ( 111)

 .3صلى اهلل عليه وسلم وقياس الكذب على غريه من األنبياء قياس جلي
من رآين يف ): من حديث أيب هريرة أن النيب قال( 2266)ومسلم ( 6993)ما جاء يف البخاري  -2

 .(ال يتمثل بيفإن الشيطان املنام فقد رآين 
أن احلكم  : نفيهاملدينة، ونقلت كتب السري والرتاجم من أسباب  من العاص أيب بن نفي النيب للحكم -3

: له النيب فقال يـتكفأ، مشى إذا كان النيب إن ، وقيلحركاته وبعض مشيته في يحكي النبي كان
 .4يومئذ من يرتعش خمتلجا احلكم فكان ،(فلتكن فكذلك)

هم، واإلزراء مبقامهم، والوضع من قدرهم، وهذا ينقص من هيبتهم يف نفوس الناس، تإهانسداً لذريعة  -1
 .5ويؤثر يف التعظيم املشروع يف حقهم

  

                                                           
 .سأجتاوز األدلة اليت تتوجه ألصل التمثيل 1
 .311-2/311 حممود ابن ، رسائل1/1123فتاوى رشيد رضا  2
 .1/1123فتاوى رشيد رضا  3
 .13/11، الوايف بالوفيات 2/193، تاريخ اإلسالم 1/319االستيعاب  4
هـ كما يف أحباث هيئة كبار العلماء 1311، فتوى جلنة الفتوى باألزهر عام 1122، 1/1121فتاوى رشيد رضا  5

 .311 ،311-2/311 حممود ابن ، جمموعة رسائل3/313
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 المبحث الرابع
 حكم تجسيد الصحابة

 :اختلف املعاصرون يف ذلك على قولني

جهات االجتهاد  قرارات، و نقل فيه اإلمجاعحىت ، وهو قول عامة املعاصرين، بالمنع: القول األول
 .على هذا القول -املشار هلا يف مقدمة الورقة- اجلماعي

 :1واستدلوا على ذلك بما يأتي
 .غريهم سبّ ، وجرم سبهم ليس ك2تشريعإذ إن أفعاهلم الصحابة خصوصية  -1
 أحدا، حكيت أين أحب ما): النيب فقال عند رجال أو امرأة أحكي ذهبت": قالت عائشة،حديث  -2

 .3"ذلك م  أعظ   (وكذا كذا يل وأن
واالستهزاء هبم، ويف هذا منافاة للكرامة  ،لسخرية منهماو  ،واحلط من قدرهم ،انتقاصهم سدًا لذريعة -3

 .4اليت أكرمهم اهلل هبا، ومناقضة للثناء عليهم
 .وافتياتاً عليهمأن فيه إيذاًء هلم وعدواناً على حقهم وظلماً  -1

 - هـ1311ت)، وأول من أفىت بذلك فيما أعلم هو الشيخ رشيد رضا بالجواز: القول الثاني
 .6املعاصرين بعضبعه فيما بعد وت، 5(م1931

 :واستدلوا على ذلك بما يأتي
 .7عدم الدليل، إذ األصل هو اإلباحة -1
خروجا منها ودخوال يف يف آخر أهل النار ( 131)حديث أيب سعيد اخلدري يف صحيح مسلم  -2

 رب، أي: فيقول اجلنة، أهل أصوات أن الرجل مسع :اجلنة، يف حديث طويل، وموضع الشاهد منه
                                                           

 .سأجتاوز األدلة اليت تتوجه ملنع أصل التمثيل، ملا ذكرته يف املقدمة 1
هو حجة عند : )1/122جاء يف شرح الكوكب املنري  خمالف، له يعلم إذا مل الصحايب حجية قول على العلم أهل عامة 2

 .136-1/112 املوقعني إعالم ،6/13 احمليط البحر ،3/333 املوافقات: وينظر(. األئمة األربعة
 .واللفظ له 6/123حسن صحيح، وأمحد : وقال( 2113)، والرتمذي (1311)أخرجه أبو داود  3
 .3/326أحباث هيئة كبار العلماء . حبث اللجنة الدائمة يف متثيل الصحابة 4
 .6/2313فتاوى رشيد رضا  5
وبعضهم يستثين اخللفاء الراشدين، وبعضهم يستثين معهم العشرة مث اختلف القائلون باجلواز؛ فبعضهم جييز بإطالق،  6

املبشرين باجلنة، وبعضهم يستثين معهم آل البيت فُيدخل بناته كفاطمة، وأحفاده كاحلسن واحلسني، وبعضهم يستثين 
ملفسدة عند من واالستثناءات مستندها االجتهاد بغلبة ا .فُيدخل معاوية رضي اهلل عنه شأهنم يف الناس نقسما معهم من

 .يراها
 .6/2313فتاوى رشيد رضا  7
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 أتستهزئ رب، يا: فيقول معها؟ ومثلها الدنيا أعطيك أن أيرضيك: فيقول اهلل تبارك وتعاىل أدخلنيها،
 مم: فقالوا أضحك؟ مم تسألوين أال: فقال ،مسعود ابن فضحك العاملني؟، رب وأنت مين

 اهلل، رسول يا تضحك مم: فقالوا وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول ضحك هكذا: قال تضحك،
 أستهزئ ال إين: فيقول العاملني؟ رب وأنت مين أتستهزئ: قال حني العاملني رب ضحك من): قال

 .دون موطن الشاهد( 6111)وأصل القصة يف صحيح البخاري  .(قادر أشاء ما على ولكين منك،
الضحايا  من تقىيُ  :أن النيب قال: موطن الشاهد منهحديث الرباء بن عازب املشهور يف األضاحي، و  -3

 .1يده من أقصر ويدي: ويقول ،بيده يشير البراء وكان .بيده وأشارأربع، 
فقد ، املوصوف عليه ملا تقريب التمثيل إذ، وال قائل بذلك نع الوصف أيضاأن ميمنع التمثيل يلزم من  -1

 ،لزوجها فتنعتها املرأة، املرأة تباشر ال: )من حديث ابن مسعود( 1211)صحيح البخاري  جاء يف
 ألن بعض الفقهاء البيع على الصفة أجاز لذاو  ،احلقيقية الرؤيةك  الوصف جعلف .(إليها ينظر كأنه

ْلق النيب وصحابته مشهور يف مدونات احلديث  .اجلهالة يرفع الغائب املبيع يف الوصف ووصف خ 
 .وكتب التاريخ السري والرتاجم، وال قائل مبنعه

  

                                                           
، (3111)، وابن ماجه (1311)حسن صحيح، والنسائي : وقال( 1191)، والرتمذي (2312)أخرجه أبو داود   1

، وابن حبان 1/292واللفظ هلما، وصححه ابن خزمية  9/211، والبيهقي 1/619، ومالك 1/231وأمحد 
 .1/223، واحلاكم 13/211
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 المناقشة والترجيح

 بعضها تدل على حترمي السخرية ف ؛طلوبيظهر أن جل النصوص املذكورة يف أدلة األقوال ال تدل على امل
 .وقصة نفي احلكم واالستهزاء والغيبة كما يف حديث عائشة،

  وبعضها جاء يف مقام التعليم كما يف حديث جربيل، وحديث الرجل الذي يدخل اجلنة، وحديث الرباء
 .1بن عازب

  ،التمثيل  وال تدل على معىنوبعضها تدل على التمثيل اللغوي وهو مطلق احملاكاة لغرض صحيح
فال يصح االستدالل بأحد املعنيني على اآلخر  ؛من جنسهحىت وال  ،باالصطالح الفين املعاصر

وال قائل به من علماء أهل السنة، وكثري من  ،نفسه ولو قيل بشموله جلاز حينئذ متثيل النيب .2لتباينهما
 .الصحابة ورواة احلديث حياكون النيب يف بعض ما قال

  إن  اإلباحة، إذصار إىل أصل أن يُ  لكن ال يلزم من هذا خلو املسألة من نص مباشر باملنع، فيظهروعليه
 األحكام من املنع، وكثريالقول بما يستند عليه  وهذا ؛النصمن  ما يستنبط :األحكام أدلة من مـصادر

 .أدلة مستنبطة مستندها الشرعية
  حال أي على فاسدا إال يقع ال بأنه (يف نفسه والفساد للصالح قابل) فعل بإفضاء زماجليالحظ أن و ،

ما أو  ،3ينظر يف الشروط واملوانعوجودا وعدما و  مع علتهيدور  احلكم لنص شرعي، وإال فإنقول حيتاج  هو
هلذا اجلزم هو الواقع املشاهد، قال الشيخ  ا املانعنيوإن كان الذي دع ،هو أمر ظينفيذكر من مفاسد ما 

 مع-رها صد  ومُ  إال بشروطه املقيد باجلواز الفتيا أرى وال: )بكر أبو زيد يف آخر رسالته عن التمثيل
( الساحة وما جيري فيها، فستكون الفتيا تكأة ينطلقون منها مستبعدين ضوابطها عن غياب يف -التقدير

 .وهذا اعتبار له قوة .انتهى باختصار
  منع  قداسة مقامهم، ويف :جتسيد األنبياء هومنع يف  سلم من املناقشة مناط قوىيظهر أن أ مما تقدمو

 .خصوصيتهم :هوالصحابة  جتسيد

  

                                                           
 .16التمثيل حقيقته وتارخيه وحكمه ص  1
 .336حكم ممارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص  2
 .1/1121فتاوى رشيد رضا   3
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 مشروع قرار
 :قرر ما يلي( بعد الديباجة)

والعصمة، ويف  قداسةتعظيم والملا هلم من ال ؛منع جتسيد األنبياء عليهم السالم يف األعمال الفنية -1
 .ذلكلجتسيدهم منافاة 

ملا هلم من اخلصوصية واملكانة والكرامة، ويف  ؛منع جتسيد الصحابة رضي اهلل عنهم يف األعمال الفنية -2
 .ذلكلجتسيدهم منافاة 

قرار : يؤكد اجملمع على مضامني قرارات جهات االجتهاد اجلماعي يف هذا املوضوع، ومن أبرز ذلك -3
 البحوث هيئة كبار العلماء يف اململكة، وقرار اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي، وقرار جممع

 .ألزهربا اإلسالمية
يوصي اجملمع القائمني على األعمال الفنية بتوظيفها يف الدعوة إىل اهلل، وتعريف املسلمني بسرية  -1

 .األنبياء والصحابة بالطرق املشروعة

 



 

 الدورة احلادية والعشرون

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 م3154 -هـ 5341

 
   

 جتسيد األنبياء والصحابة
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 إعداد

 الدكتور فريد بن يعقوب املفتاح

  لعدل والشئون اإلسالمية واألوقافوزارة ا

  مملكة البحرين
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :ى آله وصحبه إىل يوم الدين، وبعدالعاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، وعلاحلمد هلل رب 

أن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هم خري الناس بعد األنبياء، وأهنم صفوة فيه فإن مما ال شك 
 تاابه، وهم على عليه وسلم وأثىن عليهم يف هذه األمة وخيارها، وأن اهلل شرفهم بصحبة رسول اهلل صلى اهلل
ُر النَّاِس قَ ْرِن، ُُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهمْ ": رأس الذين عناهم النيب صلى اهلل عليه وسلم باخلرييّة يف قوله ، ُُثَّ الَِّذيَن َخي ْ

وَُّلوَن والسَّابُِقوَن األَ }: وقد شهد هلم اهلل تعاىل هبذه اخلريية يف أتثر من موضع، ومنها قوله تعاىل (1)،"يَ ُلونَ ُهمْ 
ُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعدَّ هلَُ  ََْاَ َها ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهم بِِإْحَساٍن رَِّضَي الّلُه َعن ْ ََْرِ    ٍٍ ْم َجنَّا

َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن }: قال سبحانه ، وفيهم[011:سورة الاوبة]{ األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
َََْت الشََّجرَِة فَ َعِلَم َما يف قُ ُلوهِبِْم فَأَنَزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوأَثَاب َ  سورة الفاح ]{ ُهْم فَ ْاحاً َقرِيباً اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يُ َبايُِعوَنَك 

نَ ُهْم تَ رَاُهْم رُتَّعًا ُسجَّدًا يَ ْباَ ُغوَن ُّمحَمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذي}:، وقال أيضا[01: اء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاء بَ ي ْ َن َمَعُه َأِشدَّ
ِِ َتَزر ٍٍْ َفْضاًل مَِّن اللَِّه َورِْضَوانًا ِسيَماُهْم يف ُوُجوِهِهم مِّْن أَثَِر السحُجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهْم يف الا َّْورَاِة َوَمث َ  ِِجي ُلُهْم يف اِْْ
للَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْساَ ْغَلَظ فَاْساَ َوى َعَلى ُسوِقِه يُ ْعِجُب الزحرَّا ٍَ لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّاَر َوَعَد ا

ُهم مَّْغِفرًَة َوَأْجراً َعِظيماً  ٍِ ِمن ْ اديث الواردة يف فضِ واألح، وغري ذلك من اآلياٍ [92:سورة الفاح]{ الصَّاحِلَا
اَل َتُسبحوا َأْصَحاِب، فَ َلْو َأنَّ َأَحدَُتْم ": ، وهلذا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمالصحابة رضوان اهلل عليهم

َِ ُأُحٍد، َذَهًبا َما بَ َلَغ مُ  وذلك حبكم معاصرهتم  وإمنا حازوا هذه الفضِ، (2)،"دَّ َأَحِدِهْم، َواَل َنِصيَفهُ أَنْ َفَق ِمْث
، ومواالته، والافاِن يف سبيِ اهلل ببذهلم أمواهلم  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقيامهم بواجب نصرته

وأوالدهم ونفوسهم، وهلذا قال اْمام ابن أِب زيد القريواِن املالكي يف مقدمة رسالاه املشهورة عند ذتر باب يف 
 القرن الذين رأوا رسول اهلل: وأن خري القرون": ئدة من واجب أمور الدياناٍما تنطق به األلسنة، وتعاقده األف
ومن نظر يف سرية : "(العقيدة الواسطية)ابن تيمية يف وقال شيخ اْسالم  (3) ،"صلى اهلل عليه وسلم، وآمنوا به

د األنبياء، ال تان وال القوم بعلم وبصرية، وما َمنَّ اهلل به عليهم من الفضائِ علم يقينًا أهنم خري اخللق بع
 (4) ". هي خري األمم وأترمها على اهلليكون مثلهم، وأهنم الصفوة من قرون هذه األمة، اليت

 :وقبِ احلديث عن حكم متثيِ الصحابة البد من ذتر متهيد ياناول ثالث مقدماٍ

 .التمثيل لغة واصطالحا حقيقة: المقدمة األولى
 .حكم التمثيل عموما :دمة الثانيةالمق

                                                           
 .، من حديث عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه(9622)  ومسلم  (9569)رواه البخار   ( 1)
 .من حديث أِب هريرة (9651)من حديث أِب سعيد اخلدر  ، ورواه مسلم ( 2562)رواه البخار   ( 2)
 .6رسالة ابن أِب زيد القريواِن ص ( 3)
 .099العقيدة الواسطية ص ( 4)
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 .حكم تمثيل األنبياء: المقدمة الثالثة
* * * 

 :التمثيل لغة واصطالحا حقيقة المقدمة األولى
صوره : مثِ له الشيء: "، قال ابن منظور يف لسان العربالامثيِ يدخِ يف معىن الاصوير للشيء وُّماتاته

أشد الناس : ويف احلديث. إذا صوٍر له مثالة، بكاابة وغريها :ومثلت له تذا متثيالً .... إليه  حىت تأنه ينظر
: ومثِ الشيء. إذا صوٍر مثاالً  -والاخفيفبالاثقيِ -مثلت : يقال. ممثِ من املمثلني، أ  مصور: عذاباً 
: لنار ممثلاني يف قبلة اجلدار، أ رأيت اجلنة وا :ومنه احلديث. ه مثله، وعلي مثاله، وشبهه به، وجعلسواه
 (1) ".ني أو علي مثاهلما مصورت

عمِ فين منثور أو منظوم، يؤلف علي : "تعريفه( املعجم الوسيط) اء يففقد ج :أما املعىن االصطالحي
: بأنه (املوسوعة احلرة)يفه يف موقع وجاء تعر  (2)".حقيقيًا أو خمالقًا قصدًا للعربةقواعد خاصة، ليمثِ حادثًا 

سيد مالمح وصفاٍ تلك " الامثيِ هو تقمص الشخصياٍ الدرامية وُّماولة ُّماتاها على أرض الواقع َو
فهو إذن ُّماتاة ألحداٍث واقعيٍة أو ماخيَّلٍة ( 3)،"كاوبةالشخصياٍ وأبعادها املاباينة يف الرواية أو املسرحية امل

ص األفراد الذين تاألف منهم القصة أو الرواية بقصد الاأثري يف املشاهدين بطريقٍة غري مباشرة، ويراد به تشخي
أو هو بعبارة موجزة ترمجة حية للقصة  اليت يراد عرضها تشخيصا حيكيها طبق أصلها الواقع أو املاخيِ،

 .وأصحابه

 حكم التمثيل عموما:  المقدمة الثانية
الصاحل، واليت ليس فيها  رية اليت مل يعرفها السلفعرفنا من خالل تعريف الامثيِ أنه من املساجداٍ العص

نه ليس فيه إمجا ٍ من علماء األمة يف عصرنا، وإمنا يكون االجاهاد فيها نصيبه، ولذلك نص ظاهر، تما أ
اخالف العلماء يف حكم الامثيِ من حيث هو، بغضِّ النظر عن ُّماواه وما اتصِ به ما بني ُّمرِّم ومبيح، فَمْن 

زوير، والكذب ُّمرٌَّم باتفاٍق، وَمْن أباحه رأى أنه ال يعدو أن يكون نوعاً حرَّمه جعله لوناً من ألوان الكذب والا
من احلكاية للواقع ال أنه إخبار عن الواقع خبالف ما هو عليه، والظاهر جوازه، إذ األصِ إباحة احلكاية إذا مل 

وأخالقهم، وأنه أداة مناسبة  تكن على وجه الانقحص واالزدراء للرباءة األصلية، ملا يف الامثيِ أثر يف عقول الناس
ونشر حضارة اْسالم ومساحاه من خالل مواقف الصحابة، ودفع الصور السلبية والشبهاٍ يف تبليغ اخلري، 

املغلوطة واليت ياهم فيها اْسالم، وخباصة يف هذا الزمان، الذ  تثٍر فيه وسائِ االتصال احلديثة وتنوعت 

                                                           
 .00/502لسان العرب البن منظور  ( 1)
 .9/165املعجم الوسيط  ( 2)
 .ديا، املنشورة على شبكة االنرتنت، من موقع ويكيبياملوسوعة احلرة ( 3)
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ِ عقول الناس ووعيهم، فصار الامثيِ مصدرا ياعقله تثري من الناس ، وأعيد تشكيووسائِ فسادهالشر  طرائق
 :ة املؤتِّدة ألصِ إباحة احملاتاةويافهمونه، وقد جاءٍ بعض األدلة الشرعي

ِْ أَتاَك نَ َبُأ اخلَْْصِم ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحراَب }: ة داود عليه السالم يف سورة صفقد اسادل بعضهم بقص َوَه
َننا بِاحلَْقِّ  (90) ُهْم قاُلوا ال ََتَْف َخْصماِن بَغى بَ ْعُضنا َعلى بَ ْعٍض فَاْحُكْم بَ ي ْ َوال  ِإْذ َدَخُلوا َعلى داُوَد فَ َفز ٍَِ ِمن ْ

قاَل َأْتِفْلِنيها ِإنَّ َهَذا َأِخي َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نَ ْعَجًة َوِلَ نَ ْعَجٌة واِحَدٌة فَ ( 99)ُتْشِطْط َواْهِدنا ِإىل َسواِء الصِّراِط 
د املالئكة مثِّ دور وأن أح، ، وفيها أن ملكني قاما بامثيِ دور األخوين أمام داود{(92)َوَعزَِّن يف اخلِْطابِ 

 (1).{قاَل َلَقْد ظََلَمَك ِبُسؤاِل نَ ْعَجِاَك ِإىل نِعاِجهِ }: األخ الظامل

 أَْنظُُر ِإىَل النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم َتَأِنِّ  ": ابن مسعود رضي اهلل عنه حيث قال ومن ذلك ما ذتره
َم َعْن  ، فَِإن َُّهْم اَل ياْغِفْر لَِقْومِ !  اللَُّهمَّ :  َوْجِهِه َويَ ُقولُ حَيِْكي نَِبّيًا ِمْن اأْلَنِْبَياِء َضَربَُه قَ ْوُمُه فََأْدَمْوُه َوُهَو ََيَْسُح الدَّ

لنيب عليه السالم، م بفعله وقوله ِلَما جرى من ذلك لاهلل عليه وسلففيه حكاية من النيب صلى ( 2) ،"يَ ْعَلُمونَ 
 .وهو دالٌّ على جواز هذه احملاتاة

َتَأِنِّ أَْنظُُر ِإىَل النَّيبِّ صلى ": يف قصة َمْن تكلم يف املهد وفيه ما ذتره أبو هريرة رضي اهلل عنه ومنه أيضاً 
ة يف إيضاح وفيه املبالغ" :قال احلافظ ابن حجر معلقًا على هذا احلديث (3) ،" عليه وسلم ََيُصح ِإْصبَ َعهُ اهلل

 (4) ".اخلرب بامثيله بالفعِ

ووجه الداللة أن امللك قد جاء يف حالة ( 5)،وقصة األقر ٍ واألعمى واألبرص، وهي قصة صحيحة ثاباة
 .يه حقيقة، لياحقق بذلك مقصد شرعيَتالف ما هو عل

قال عمر رضي  (6)،وحديث جربيِ املشهور حينما جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم هبيئة رجِ سائِ
ٌِ َشِديُد بَ يَ ": اهلل عنه َنا َرُج ٍَ يَ ْوٍم، ِإْذ طََلَع َعَلي ْ َنَما ََنُْن ِعْنَد َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َذا اِض الث َِّياِب، بَ ي ْ

َلْيِه َوَسلََّم، الشََّعِر، اَل يُ َرى َعَلْيِه أَثَ ُر السََّفِر، َواَل يَ ْعرِفُُه ِمنَّا َأَحٌد، َحىتَّ َجَلَس ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اهلُل عَ  َشِديُد َسَوادِ 
ْساَلمِ يَا ُُّمَمَُّد َأْخربِْ : فََأْسَنَد رُْتَباَ ْيِه ِإىَل رُْتَباَ ْيِه، َوَوَضَع َتفَّْيِه َعَلى َفِخَذْيِه، َوقَالَ  ُث سأله عن اَْيان، ...ِن َعِن اِْْ

ُِ؟ ": لى اهلل عليه وسلم يف آخر احلديثُث قال النيب ص، واْحسان، واليوم اآلخر يَا ُعَمُر أََتْدرِ  َمِن السَّاِئ
ُِ أَ : اهلُل َوَرُسولُُه أَْعَلُم، قَالَ : قُ ْلتُ  لنيب عليه الشاهد أن ما فعله جربيِ مع ا، و "تَاُتْم يُ َعلُِّمُكْم ِديَنُكمْ فَِإنَُّه ِجرْبِي

                                                           
 .وحبثه منشور على شبكة االنرتنت ،خ عصام تليمة ، أحد علماء األزهراسادل به الشي ( 1)
 (.0629)، ومسلم (2566)رواه البخار   ( 2)
 .(2525)رواه البخار   ( 3)
 . 512/ 5فاح البار   ( 4)
 (.9255)، ومسلم (2555)، رواه البخار  من حديث أِب هريرة ( 5)
 .من حديث عمر رضي اهلل عنه( 1)، ومسلم (61)رواه البخار   (6)
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ليثبت يف أذهان الصحابة أهم حديث من أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو  السالم ضرب من الامثيِ،
م، وغري فكان ذلك مشهدًا متثيليًا أمام الصحابة رضوان اهلل عليه أرتان اْسالم واَْيان واْحسان،حديث 

 .ذلك من الدالئِ والشواهد

ولكن هذه اْباحة للامثيِ مشروطة مبا إذا تان منضبطًا بالضوابط الشرعية، وخال أيضًا عن احملاذير اليت 
سنذتر أمهها الحقا، فإن مل يكن منضبطا والاحق به شيء من احملرماٍ فإن أهِ العلم قاطبة اتفقوا على 

ور واجملون، واالَنرافاٍ الفكرية واخلُُلقية بني حرمة الامثيِ املاحلِِّ من القيود الشرعية، املاضمِّن لَِبثِّ الفج
 بد من الازامها، ومىت َتلفت هذه الناس، وألجِ ذلك وضع القائلون بإباحة الامثيِ شروطا وضوابط ال

 (1):الشروط صار الامثيِ ُّمرما وعّد خمالفة شرعية، ومن أهم هذه الشروط ما يلي

صاحل الدعوة لحة معاربة، أو دفعًا ملفسدة ماعينة، ومن تلك املوجود احلاجة الداعية إليه شرعاً، َقيقًا ملص
 .، ونشر الصور احلضارية الرائعةإىل األخالق احلميدة، واألفكار السليمة

 .أو بد ٍٍ مردودة، أو معاٍص وذنوبٍ أالَّ ياضمن الامثيِ دعوًة حملرٍَّم، من عقائَد تفريٍة، 

 .ف، أو على الشر ٍ والدينوالااريخ، أو األشخاص والطوائأن ال ياضمن الامثيِ تذباً وتزويراً للواقع 

أالَّ يقرتن به ُّمرَّم، توجود آالٍ اللهو واملعازف، أو ظهور النساء للرجال مبظهر فيه تشجيع إىل نشر 
 .الفجور، وبث الرَّذيلة ، ودعوة إىل اْسفاف

الئكة، تما تاألنبياء وامل: ن َقْدرِهمن يف متثيلهم اناقاص معدم متثيِ َمْن حَيُْرم الاشبه هبم، أو من يكو 
 .سوف نذتر ذلك الحقا

ومشهد  ، تالبعث واحلشر وَعْرِض صحائف األعمالعدم متثيِ عوامل الغيب، فال جيوز متثيِ يوم القيامة
فإن يف متثيِ هذه  وغري ذلك، وتذا أحوال اجلنة والنار وسائر املغيباٍ،... احلوض والورود على الصراط

 .، وتوهيناً من َقْدرها ومنزلاهااملشاهد قوالً على اهلل تعاىل بغري علم

، أو الاشاغِ عمَّا هو أوجب منه، أو تضييع لألوقاٍ تالصد عن ذتر اهلل: أمر ُّمرَّم أالَّ يؤد  الامثيِ إىل 
 .موال مبا ال يفي مبصلحة الامثيِوالطاقاٍ واأل

 األنبياء مثيل:  المقدمة الثالثة
وذلك إن املاابع ألقوال الفقهاء املعاصرين ال جيد خالفا يف حرمة متثيِ أدوار األنبياء بأشخاصهم، 

خلصوصياهم، وملكاناهم العظيمة، فال جيوز متثيِ أشخاصهم، أو الاعرض لنقدهم، أو مساسها يف الامثيِ 

                                                           

 -بوعاٍ دار الرشد بالرياضنقال من تااب أحكام الامثيِ يف الفقه اْسالمي، حملمد بن موسى الداِل، من مط  (1)
 .باصرف
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قائم بالامثيِ مبن مثِ دوره، واألنبياء هم وغريه، وهذه اخلصوصية ماّصورة فيهم، ألن الامثيِ ياطلب تشبه ال
رحُساًل محَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ }: أفضِ البشر عند اهلل تعاىل، وهم حجة اهلل تعاىل على خلقه، تما قال سبحانه

ِِ وََتاَن الّلُه َعزِيزاً َحِكيماً   [.056:نساءسورة ال]{َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى الّلِه ُحجٌَّة بَ ْعَد الرحُس

 :ثيِ األنبياء، وإليك جانبا منهاوقد صدٍر فااوى تثرية يف َرمي مت
، نذتر 0265يف عددها الصادر يف رجب عام  فاوى مسافيضة من جلنة خماصة بالفاوى يف جملة األزهر -0

احلق، ُث ال ياناول إالّ القصص  لند ٍ القصص املكذوبة على أنبياء اهلل جانبا، ولنفرتض أن الامثيِ]: خالصاها
هي هذه الشجرة؟ أهي شجرة  ؟ ومابشر وزوجه ومها يأتالن من الشجرةتيف َيثِ آدم أبو ال :ناساءل
أ  حال منثلهما وقد طفقا خيصفان عليهما من ورق  وعلى ...جرة الاني؟ أم هي النخلة؟؟ أم هي شاحلنطة

ِْ َلُكَما ِإنَّ َأملَْ أَنْ َهُكَما َعْن }: نادامها اجلنة ؟ وهِ منثِ اهلل تعاىل وقد ْيطَاَن َلُكَما َعُدوٌّ الشَّ  تِْلُكَما الشََّجرَِة َوأَُق
 [. 99: سورة األعراف ]{ُمِبنيٌ 

؟ بِ تيف َيثِ وقد أحاط به فقاله وقد وتز املصر  ؛؟ وتيف َيثِوتيف َيثِ موسى وهو يناجي ربه 
 طلب من اهلل أن حيلها من لعقدة، اليت؟ وتيف متثِ ايبني فرعون والسحرة، ورماه فرعون بأنه مهني، وال يكاد

 منهم فلاة مضحكة أو هازلة حينما -وال بد أن تفلت-النظارة واملمثلني إذا أفلات  ؟ وما مبلغ تفرلسانه
خللق اهلل الفطر  ليطابق  ؟ وما مبلغ الابديِ والاغيريأخذ أحدمها برأس اآلخر وجره إليهيامثلون الرسولني وقد 
  .؟عملها د عملت فيه أدواٍ األصباغ والعالجهذا اخللق الصناعي وق

يف  مِّ به ؟ وما تفسري اهلَ لوال أن رأى برهان ر  هبا مَّ ت به امرأة العزيز، وهَ وتيف َيثِ يوسف الصديق وقد مهَّ 
 [؟لغة الفن

لسنا حباجة بعد هذا إىل بيان أن ] :، وفيه[متثيِ األنبياء تنقيص هلم]: وجاء يف الفاوى أيضا َت عنوان
تشخيصه، وأن ما يساطا ٍ تشخيصه من قصصهم فهو تنقيص هلم، وزراية  من قصص األنبياء ما ال يساطا ٍ

على أنا  ...مقامهم، واناهاك حلرماهتم وحرماٍ اهلل الذ  اخاارهم لرسالاه واصطفاهم لدعوته هبم، وحط من
انة، فلن نساطيع حبال أن ناجاهِ أنه نقيصة فيه وال مه لو افرتضنا ُّماال، أو سلمنا جدال بأن متثيِ األنبياء ال

أن : مفر ، فالنايجة اليت ال مناص منها والاهلم، وتعريضهم للسخرية واملهانةاألنبياء واباذ ذريعة إىل اقاحام محى
 [.تشخيص األنبياء تنقيص هلم أو ذريعة إىل هذا الانقيص ال ُّمالة

شكيك املؤمنني يف ت :افي منها هبذه األمثلة، منهاومفاسد متثيِ األنبياء تثرية نك]: وجاء يف هناية الفاوى
إثارة اجلدل واملناقشة والنقد  :ومنها... هذه املثِ العليا عقائدهم، وتبديد ما وقر يف نفوسهم من متجيد

ِ، فوق النقد اهلل عز وج وأنبياء اهلل ورسله مثِ تالم ...الكرَية وممثليها والاعليق حول هذه الشخصياٍ
حوال واألقوال واحلرتاٍ لرتمجة لأل الكذب على اهلل ورسله؛ ألن الامثيِ أو الاخيِ ليسا إال :ومنها... والاعليق

مناص من زيادة أو نقصان، وذلك جير طوعا أو ترها إىل  ، ومهما يكن فيها من دقة وإتقان فالوالسكناٍ
 ...[.مبني والعياذ باهللر وهباان األنبياء تذب على اهلل تعاىل، وهو تف الكذب والضالل، والكذب على
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من  ومجلة القول أن أنبياء اهلل تعاىل ورسله معصومون بعصمة اهلل هلم]: ُث خامت الفاوى هبذه اخلالصة
ُّمالة، وتالمها مفسدة أو مؤد إىل  النقائص اخللقية واخللقية، وأن متثيلهم تنقيص هلم أو ذريعة إىل الانقيص ال

  ... يعلم مداها إال اهلل تعاىلاليت ال ياٍ والفنتاملفسدة اليت من شعبها إثارة العصب
رٌَة أِلُوِل اأْلَْلَبابِ }: نبياء تفاية عربة، تما قال تعاىلويف قصص األ َما َتاَن َحِديثًا  َلَقْد َتاَن يف َقَصِصِهْم ِعب ْ

ِِّ َشْيٍء َوُهدً  يُ ْفاَ َرى َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذ  بَ نْيَ يََدْيهِ  َِ ُت [ 000: سورة يوسف]{ى َوَرمْحًَة ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ َوتَ ْفِصي
القرآن الكرمي، وصادق األخبار، ولو شئنا  وأن العربة ال تزال ماثلة يف مواطنها واضحة يف معاملها ، ينافع هبا يف

 (1)[.ألطلنا، ولكن يف هذا بالغا
إىل مساحة الرئيس العام ْداراٍ  اطَّلع على اخلطاب املوّجه]: اْسالمي ما ملخصهوصدر من اجملمع الفقهي  -9

البحوث العلمية واْفااء والدعوة واْرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز من مكاب الرئاسة يف قطر 
ه ، ومرفٌق به تايِّب فيه صورة مرسومة يزعم صاحُبها أهنا 0516ربيع األول  96، وتاريخ 6190/6برقم 
ربيع  21، وتاريخ 201/9فأحاهلا مساحاه مبوجب خطابه رقم  ...ه وسلملنيب ُّممد صلى اهلل عليصورٌة ل
ه  إىل جملس اجملمع الفقهي اْسالمي، ْصدار ما جيب حيال ذلك، وبعد أن اطَّلع اجمللس 0516اآلخر 

إنَّ مقام النيب صلى اهلل عليه ]: على الصورة يف دورته الثامنة، املنعقدة يف مكة املكرمة مبقر الرابطة قرر ما يلي
وسلم مقام عظيم عند اللَّه تعاىل، وعند املسلمني، وإن مكاناه السامية، ومنزلاه الرفيعة، معلومة من الدين 
بالضرورة، فقد بعثه اللَّه تعاىل رمحة للعاملني، وأرسله إىل خلقه بشريًا ونذيرًا، وداعًيا إىل اهلل بإذنه وسراًجا منريًا، 

ذترَه، وأعلى قدرَه، وصلَّى عليه ومالئكُاه، وأمر املؤمنني بالصالة والسالم عليه، فهو سيد ولد آدم،  وقد رفع
وصاحب املقام احملمود صلى اهلل عليه وسلم، وإّن الواجب على املسلمني احرتامه، وتقديره، وتعظيمه الاعظيم 

له، أو تنقحٍص من قدره، يعارب تفرًا، ورّدة عن الالئق مبقامه ومنزلاه  عليه الصالة والسالم ، فإن أ  اماهان 
سائر الرسِ واألنبياء عليهم الصالة مثِ ومثِ النيب صلى اهلل عليه وسلم ... سالم، والعياذ باللَّه تعاىلاْ

 (2) [.يف حق النيب صلى اهلل عليه وسلم والسالم، فيحرم يف حقهم ما حيرم
* * * 

ماٍ الثالث ندخِ إىل موضو ٍ البحث وهو احلديث عن حكم وبعد هذا الامهيد الذ  ضم هذه املقد
 ،وموسع ،صرين على ثالثة أقوال بني مضيِّقمتثيِ الصحابة رضوان اهلل عليهم، وقد اخالف العلماء املعا

 .ووسط

 .اخللفاء الراشدون وال غريهم ال ثيِ الصحابة رضي اهلل عنه مطلقا،فذهب اىل َرمي مت: فأما الفريق األول

                                                           

باوقيع عبد اللطيف  ،0266من فرباير سنة  2املوافق  ،0265من مجادى اآلخرة سنة 01صدٍر الفاوى بااريخ (  1)
 ، وحافظ ُّممد الليثي، وعبد الكرمي جاويشوطه ُّممد الساك عة تبار العلماء،السبكي، مدير الافايش وعضو مجا

 .مفاش العلوم الدينية والعربية
 .0516مجادى األوىل  1، و0516ربيع اآلخر سنة  96صدر من اجملمع الفقهي اْسالمي يف الفرتة ما بني ( 2)
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ثيِ الصحابة رضي اهلل عنهم مطلقا، اخللفاء األربعة فقد أباح مت: لفريق الثاِن املقابِ للفريق االولوأما ا
 .، ولك مع ضوابط وشروطوغريهم

فقد أباح متثيِ الصحابة رضي اهلل عنهم بالضوابط  فقد جاء وسطا بني هذه االقوال،: وأما الفريق الثالث
 .واساثىن من ذلك تبار الصحابة تاخللفاء األربعة، والعشرة املبشرين باجلنة، وأمهاٍ املؤمنني وَنوهم والقيود،

ح بني جعلت لكِ فريق مبحثا، مع ذتر أدلاهم ونصوص أقواهلم، ُث عقدٍ مبحثا رابعا يف الرتجيقد و 
 .هذه األقوال، واهلل املوفق

* * * 
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 المبحث األول 
 الصحابة مطلقاتمثيل مذهب القائلين بتحريم 

 (2)،واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْفااء (1)،وهبذا القول صدٍر فاوى هيئة تبار العلماء بالسعودية
والشيخ عبد العزيز ( 4)،وممن اخااره الشيخ ُّممد بن عثيمني (3)،وقرار جممع الفقه الاابع لرابطة العامل اْسالمي

 (7) .وغريهم(6) وشيخ األزهر األسبق جاد احلق علي جاد احلق،( 5)،بن باز

 :ومن أبرز أدلة هذا القول
ما ألصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من املكانة العليا يف اْسالم، فقد اتفق أهِ : الدليِ األول

 (8).فال جيوز الاعرض هلم بامثيِ أو ُّماتاة محاية جلناهبم الرفيع العلم على أهنم صفوة هذه األمة وخيارها،

أن متثيِ الصحابة ذريعة إىل السخرية واالساهزاء هبم، ويقضي على ما هلم من هيبة ووقار : الدليِ الثاِن
 (9).يف نفوس املسلمني مع ما يقصده أرباب الامثيِ من جعِ ذلك وسيلة إىل الكسب املاد 

 :الدليِ من وجهنيويناقش هذا 

إن املقصود : خرية واالساهزاء هبم، بِ قد يقالعدم الاسليم أن متثيِ الصحابة رضي اهلل عنهم مدعاة للس -0
األخالقية واحلضارية  األول من هذه األعمال هو تعظيمهم ومحاية جناهبم، وإبراز مآثرهم ومفاخرهم

 .العظيمة

إذا قام هبذه األعمال رجال غلب عليهم عدم الصالح  أن هذا الوجه املذتور إمنا هو يف حال ما -9
واالساقامة، وتان القصد من هذا العمِ هو الكسب املاد  فقط، وقد تقرر يف َرير ُّمِ الن زا ٍ أن 

 (10).هذا الفئاٍ ال جيوز حبال توليها أ  عمِ متثيلي هادف

                                                           

 .0/926جملة البحوث اْسالمية : ، ينظر01/5/0222-0يف الدورة الثالثة فيما بني (  1)
 .سوف نذتر نص الفاوى الحقا(  2)
 .26البيان املفيد عن حكم الامثيِ واألناشيد لعبداهلل السليماِن ص(  3)
 .21/02، 5/21لقاء الباب املفاوح (  4)
 .الشيخ ابن باز على شبكة االنرتنتفااوى (  5)
 .2/952حبوث وفااوى إسالمية يف قضايا معاصرة جلاد احلق علي جاد احلق (  6)
، حكم الامثيِ يف الدعوة إىل اهلل لعبداهلل آل هاد  022أحكام فن الامثيِ يف الفقه اْسالمي حملمد الداِل ص: ينظر(  7)

 .221، حكم ممارسة الفن يف الشريعة اْسالمية لصاحل الغزاِل ص62-61ص
 .0/995جملة البحوث اْسالمية (  8)
 .0/956املصدر السابق (  9)
 .026فقه اْسالمي حملمد الداِل صثيِ يف الأحكام فن الام(  10)
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يفاح باب الاشكيك على  -دين والشريعةباعابارهم نقلة ال-أن متثيِ الصحابة رضي اهلل عنهم : الدليِ الثالث
املسلمني يف دينهم، ويسالزم أن ياخذ هدفا لبلبلة أفكار املسلمني َنو عقيدهتم وتااب رهبم وسنة نبيهم صلى 

 .اهلل عليه وسلم ، وهذه مفسدة عظيمة

بة رضي ومن القواعد املقررة يف الشريعة أن ما تانت مفسدته ُّمضة أو راجحة فإنه ُّمرم، ومتثيِ الصحا
اهلل عنهم على تقدير وجود مصلحة فيه، فمفسدته راجحة، فرعاية للمصلحة وسدا للذريعة وحفاظا على ترامة 

 (1).أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ياوجه املنع

 .نوقش هذا الدليِ مبا سوف نذتره الحقا بأن القول باجلواز إمنا يشرتط فيه مراعاة هذه الضوابطقد و 

 :جانبا من أقوال أرباب هذا المذهبوإليك 
 1، و0516ربيع اآلخر سنة  96صدر من جممع الفقه الاابع لرابطة العامل اْسالمي يف الفرتة ما بني  -0

 َُينع الامثيِ يف حّق الصحابة رضى اهلل عنه فإن هلم من شرف]: هذه الفاوى 0516مجادى األوىل 
صلى اهلل عليه وسلم، والدفا ٍ عن الدين، والنصح للَّه ورسوله ودينه،  الصحبة، واجلهاد مع رسول اللَّه

ُث خلص اجمللس إىل .[ ..ومحِ هذا الدين والعلم إلينا، ما يوجب تعظيم قدرهم، واحرتامهم، وإجالهلم
 [.ٌم، وال جيوز شرًعا، وجيب منعهإن تصوير أ ِّ واحٍد من هؤالء حرا]: هذا القرار

 :ما ملخصها 00/6/0519يف ( 5692)للبحوث العلمية واْفااء رقمفاوى اللجنة الدائمة  -9
شاَهد يف الامثيلياٍ اليت تُقام، واملعهود فيها طابع اللهو، وزخرفة القول، والاصّنع يف احلرتاٍ،  (أ 

ُ
إن امل

وَنو ذلك، مما يلفت النظر، ويساميِ نفوس احلاضرين، ويساوِل على مشاعرهم، ولو أدَّى ذلك إىل 
م من َُيثّله، أو َريف له، أو زيادة فيه، وهذا مما ال يليق يف نفسه، فضاًل عن أنه يقع متثياًل ِلٍّ يف تال

من شخص، أو مجاعة لألنبياء، وصحاباهم، وأتباعهم فيما يصدُر عنهم من أقوال يف الدعوة 
 .للواجب، ونصرة لإلسالم والبالغ، وما يقومون به من عبادٍة، وجهاٍد، أداءً 

اغلون بالامثيِ، يغلب عليهم عدم َر  الصدق، وعدم الاحلي باألخالق اْسالمية إن الذين يش (ب 
الفاضلة، وفيهم جرأة على اجملازفة، وعدم مباالة باالنزالق إىل ما ال يليق، ما دام يف ذلك َقيق 
لغرضه من اساهواء الناس، وتسب للمادة، ومظهر ِجاح يف نظر السواد األعظم من املافرجني، فإذا 

موا بامثيِ الصحابة وَنوهم، أفضى ذلك إىل السخرية، واالساهزاء هبم، والنيِ من تراماهم، واحلط قا
 .من قدرهم، وقضى على ما هلم من هيبة، ووقار يف نفوس املسلمني

وأِب جهِ، ومن على شاتلاهما، وجانب  ،ة جلانبني، جانب الكافرين تفرعونإذا ُقدِّر أن الامثيلي (ج 
مد عليهما الصالة والسالم، وأتباعهم، فإن من َُيثِّ الكافرين سيقوم مقامهم، املؤمنني تموسى، وُّم

                                                           

 026 الفقه اْسالمي حملمد الداِل ص، أحكام فن الامثيِ يف0/926لبحوث اْسالمية جملة ا(  1)
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وياكلم بألسناهم، فينطق بكلماٍ الكفر، ويوجه السباب والشاائم لألنبياء، ويرميهم بالكذب، 
إخل، ويسفه أحالم األنبياء، وأتباعهم، ويبهاهم بكِ ما تسوله له نفسه من الشر، .. والسحر، واجلنون

هاان، مما جرى من فرعون، وأِب جهِ، وأضراهبما مع األنبياء وأتباعهم، ال على وجه احلكاية والب
عنهم، بِ على وجه النطق مبا نطقوا به من الكفر والضالل، هذا إذا مل يزيدوا من عند أنفسهم ما 

وذلك مما . عظميُكسب املوقف بشاعة، ويزيده نكراً وهبااناً، وإال تانت جرَية الامثيِ أشّد، وبالؤها أ
 .يؤد  إىل ما ال َمد عقباه من الكفر، وفساد اجملامع، ونقيصة األنبياء والصاحلني

دعوى أن هذا العرض الامثيلي ملا جرى بني املسلمني والكافرين طريٌق من طرق البالغ الناجح،  (د 
ا يطغى على والدعوة املؤثرة، واالعابار بالااريخ، دعوى يردها الواقع، وعلى تقدير صحاها، فشره

 .ومفسدهتا تربو على مصلحاهاخريها، 
وسائِ البالغ، والدعوة إىل اْسالم، ونشره بني الناس تثرية، وقد رمسها األنبياء ألممهم، وآتت مثارها  (ه 

  .لمني، وقد أثبت ذلك واقع الااريخيانعة؛ نصرة لإلسالم، وعزة للمس
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 المبحث الثاني
 يعاً بشروطمذهب القائلين بجواز تمثيل الصحابة جم

 (2)،والشيخ منا ٍ القطان (1)،وهبذا القول قال به بعض العلماء املعاصرين، منهم الشيخ ُّممد رشيد رضا
والدتاور قيس آل مبارك عضو هيئة تبار العلماء باململكة العربية السعودية ، والدتاور علي بن ُّممد 

 (3).الصالِب

، وأهنم اشرتطوا يف اجلواز لامثيِ عمومايف حكم ا ومساندهم يف هذا ما سبق ذتره يف املقدمة الثانية
 (4):األمور اآلتية

أن يكون الشخص القائم بدور تقمص شخصية الصحاِب، على درجة من الاقوى والصالح، ومل يسبق   -0
 .أن مارس أدوارا متثيلية تاناىف مع أخالق اْسالم

 .وقدر الصحاِب املمثَِّ أن تكون حرتة املمثِّ وألفاظه ومواقفه ماناسبة مع جالل  -9
 .أن َترج تلك األدوار بواسطة خمرج مسلم معروف االساقامة  -2
واملكمالٍ منسجمة متامًا مع الوضع الطبيعي غري املاكلف حلياة ( الديكوراٍ)أن تكون املناظر   -5

 .الصحابة
 . الامثيِ أمر ُّمرم أو خمِ باآلدابأال يصاحب   -6

 :قال بهذا القولوإليك جانبا من أقوال من 
:  -متثيِ الصحابة رضي اهلل عنهمفىت جبواز وهو اول من أ-لشيخ ُّممد رشيد رضا ويف ذلك يقول ا -0

اء يف فااوى رشيد رضا هذا ، فقد ج[ثيِ الصحابة أو أعماهلم الشريفةال يوجد دليِ شرعي َينع مت]
ُّماسن ذلك الصحاِب  تظهر هِ جيوز متثيِ بعض الصحابة على شكِ رواية أدبية خلقية :السؤال

والاحر  لضبط سريته دون إخالل هبا من أ   املمثِ ألجِ االتعاظ لسريته ومبادئه العالية مع الاحفظ
 .؟ وجهة تانت أم ال

شريفة بالصفة املذتورة يف ال ال يوجد دليِ شرعي َينع متثيِ حياة الصحابة أو أعماهلم: ]اجلواب   
 (5) [.السؤال

                                                           

 .5/9251ااوى الشيخ ُّممد رشيد رضا ف(  1)
 .029الامثيلية الالفازية واساخدامها يف جمال الدعوة حملمد األرجي ص (  2)
 .تالمهما يف املسألةوسوف نذتر نص  (  3)
 .5/9251فااوى الشيخ ُّممد رشيد رضا  :ينظر( 4)
 .5/9251فااوى الشيخ رشيد رضا ( 5)
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، نع متثيِ الصحابة بشرط االلازاممبارك بأن الامثيِ ال يوجد فيه دليِ الشرعي َيوذتر الدتاور قيس آل  -9
وأن يكون متثليهم على َنو يظهر ُّماسن ذلك الصحاِب، ألجِ االتعاظ بسريته مع الاحفظ والاحر  

ن  تان الامثيِ متثياًل صحيًحا، وأبضبط سريته دون إخالل هبا، وأّن األصِ يف ذلك هو اْباحة، إذا مت
 . القول بالاحرمي حيااج إىل دليِ، وليس يف الاحرمي نص من حديث وال أثر

إّن الامثيِ يصور الغائب تصويرًا، وتأنه ماثِ أمام املشاهد، فالوصف والامثيِ ": وقال الدتاور قيس   
ل الوصف والامثيِ ، فنز "ىت تأنّه ينظر إليهاال تصف املرأة املرأة لزوجها ح": وم مقام املعاينة، تما يف احلديثيق

منزلة الرؤية احلسية، ومن هذا احلديث أخذ اْمام مالك أّن الوصف يف املبيع الغائب يرفع اجلهالة عنه، فأجاز 
 .بيع الغائب على الصفة

وشّدد الدتاور املبارك على أّن للامثيِ أثرًا تبريًا على النفس، فهو يقوم مبا ال تقوم به الكاابة وال ما   
الم، مساداًل حبديث الرباء بن عازب يف املوطأ أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سُئِ ماذا ياقى يقوم به الك

ويد  أقصر من يد رسول اهلل صلى اهلل : أربًعا، وتان الرباء يشري بيده ويقول: من الضحايا؟ فأشار بيده وقال
مثيِ أوقع يف النفس من الكالم اجملرد، عليه وسلم، فأشار النيب صلى اهلل عليه وسلم بيده الشريفة ألّن الا

يف ذلك تذترة له ومنع من وأشار بيده ليكون : ]قال احلافظ أبو الوليد الباجي تذتريًا هلا تي ال تنسى،
 (1)[.النسيان

إن مسألة َسيد الصحابة رضي اهلل عنهم مسألة نفسية ال دليِ ]: ويقول الدتاور علي ُّممد الصالِب -2
وأضاف أنه تان يذهب إىل أبعد من هذا، حيث تان يرى جواز َسيد اخللفاء بشكِ   شرعيا عليها،

، وأوضح الصالِب ٍاملسلسالبعض ظهر يف يتامِ دون االتافاء بالصٍو والصورة من اخللف، تما 
تأيت وفق الضوابط املعاربة  -لمية حضرها عدد تبري من العلماء أن فاواه هذه اليت قاهلا يف ندوة ع

لعلماء الذين أجازوا ذلك، تما أهنا مبنية على أنه ال يوجد نص شرعي بالاحرمي، وأن املسألة وشروط ا
خاضعة للمصاحل واملفاسد، إضافة إىل تون الفضائياٍ واملسلسالٍ أصبحت وسيلة الالقي لدى 

تما جيب   أبنائنا، وهي من الوسائِ العظيمة يف الاأثري على الناس واليت جيب توظيفها مبا خيدم اْسالم،
 .[تنقياها من السلبياٍ

ساخرج قريبا ضمن حبث  وأضاف الصالِب أن هناك فاوى هبذا اخلصوص جملموعة من تبار علماء األمة 
 .علمي شامِ

                                                           

 .906العصر يف نوازله ومساجداته صمن فااوى : ينظر تاابه( 1)
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للمصاحل الكربى املرتتبة على ذلك، خصوصاً ا وْ جُ رُ وأما مسألة ظهور اخللفاء الراشدون، فيمكن أن خيَْ  
ومراقبة تارخيية، ويشرف عليه أهِ االخاصاص، لاقدمي العقيدة وتقدمي  حني خيضع النص إىل مراقبة شرعية

 (1).الفكر واحلضارة والثقافة من خالل سري هؤالء العظماء الذين تعاز هبم األمة اْسالمية

 
 

  

                                                           

 .من موقع أنا املسلم على شبكة االنرتنت(  1)
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 المبحث الثالث
 مذهب القائلين بتحريم تمثيل كبار الصحابة، كالخلفاء الراشدين، والعشرة المبشرين، وآل البيت،

اشة بن ِمْحَصن،  والحسن، والحسين وغيرهم، ومعاوية رضي اهلل عنهم، وجواز تمثيل من سواهم كُعكَّ
 .لرومي، والنعمان بن بشير، ونحوهموصهيب ا

 والشيخ أمحد(2)واخااره بعض املعاصرين تالشيخ عبداهلل علوان (1)،وهبذا صدٍر فاوى جلنة األزهر
 (4) ،والدتاور سلمان العودة ، والدتاور عبد اهلل مربوك النجار ، والدتاور يوسف القرضاو ،(3)القضاة
 (5).وغريهم

 :من أبرز أدلة هذا القول
 .ما تقدم من دليِ اجلواز املطلق واملناقشاٍ واالعرتاضاٍ املوجهة ألدلة احملرمني مطلقاً  :الدليل األول

يِ أدوارهم راجح جانب املفسدة يف متث الافريق بني تبار الصحابة وغريهم إمنا يرجع إىل :الدليل الثاني
 .على جانب املصلحة

أن تبار الصحابة إمنا منع من متثيلهم ملكاناهم، وما هلم من املواقف اليت نشأٍ حوهلا   :الدليل الثالث
  (6).اخلالفاٍ، وانقسام الناس فيهم، خبالف غريهم فيجوز متثيلهم

 :أقوال ألبرز القائلين بهذا الرأي
، 0262عددها الصادر بااريخ ُّمرم سنة  جلنة الفاوى باألزهر، نشٍر الفاوى يف جملة األزهر يف -0

وذهبت اىل عدم جواز من َيثِ تبار الصحابة؛ تأِب بكر وعمر وعثمان وعلي واحلسن واحلسني 
وملا هلم من املواقف اليت نشأٍ حوهلا اخلالفاٍ  ومعاوية وأبنائهم رضي اهلل عنهم مجيعا، ملكاناهم،
يف شأهنم؛ تبالل وأنس أما من مل ينقسم الناس . وانقسام الناس إىل طوائف مؤيدين ومعارضني

فيجوز ظهور من َيثِ شخصياهتم بشرط أن يكون املمثِ غري مالبس مبا َيس شخصية من  ،..وأمثاهلما
 .َيثله

                                                           

 .0/959جملة البحوث اْسالمية (  1)
 .26م اْسالم يف وسائِ اْعالم صحك(  2)
 .211الشريعة اْسالمية والفنون ص(  3)
 .وسوف نذتر نصوص فااويهم الحقا(  4)
، الامثيلية الالفازية واساخدامها يف جمال الدعوة 026 الفقه اْسالمي حملمد الداِل صأحكام فن الامثيِ يف: ينظر(  5)

 .0/955  جملة البحوث العلمية ،020حملمد األرجي ص
 .0/952جملة البحوث اْسالمية (  6)



 
 

15 
 

يب وبناته، ألن حرماهم من حرماه عليه الصالة والسالم، عدم جواز ظهور من َيثِ زوجاٍ الن
 .، وبناته بذلك أوىل{يا ِنَساَء النَّيبِّ َلْسنُتَّ َتَأَحٍد ِمَن النَِّساءِ } :وقد قال اهلل تعاىل يف شأن نسائه

أما من مل تثبت صحباه من الرجال املسلمني، وتذلك الاابعني وأتباعهم ، فال مانع من ظهور 
 (1).خصياهتم مىت روعي يف الامثيِ ما من شأنه أال خيِ بكرامة املسلممن َيثِ ش

حبثا يف مؤمتر جممع البحوث  -عضو جممع البحوث اْسالمية-الدتاور عبد اهلل مربوك النجار قدم  -9
يذهب  (2)،دراسة موسعة يف بيان احلكم الشرعي 05/2/0520اْسالمية الرابع عشر يف يوم األحد 

الامثيِ أداة من أدواٍ الاعبري احملببة لنفوس املشاهدين، وَيكن أن تساغِ يف الاثقيف إىل أن : فيه أوال
خذ بأيديهم إىل املفيد، وبث العلم النافع واألفكار اجليدة، وإرشاد الناس إىل ما يدفع عنهم املهالك ويأ

يف وصفه  ُث ذتر بعد ذلك إىل أن احلكم الشرعي لامثيِ أدوار الصحابة خيالف ...مسالك النجاة
بني من إن الفقهاء يفرقون : وقال... حبسب حالة الصحاِب، وما ياماع به من شهرة امسه وشيو ٍ سريته

رسخت صحباهم من الصحابة، وبني من تانت صحباهم عارضة مل َد من املدة ما يرتسخ فيها اخللق 
لن يدخلوا  -وفًقا لاعريف الفقهاء-وبداية فإن ذوى الصحبة العارضة النبو  أو علمه لدى الصحاِب، 

يف إطار حظر متثيِ حياهتم، وقد يكون يف هذا الامثيِ وسيلة لنشر ما خفي من حياهتم وتارخيهم، 
فيسهِ للناس االقاداء هبم والوقوف على منهجهم يف الاعامِ مع مبادئ الشر ٍ الشريف ويف هذا تفاية 

 .يس احلظرللقول مبشروعياه ضرورة أن األصِ فيه اْباحة ول

دور الصحبة  -بعد ذلك-ضة من حظر متثيِ أدوارهم، يبقى وإذا ما مت اسابعاد دور الصحبة العار 
الراسخة من الصحابة، فمناط احلكم هو رسوخ الصحبة، واشاهارها واسافاضة تارخيها وما قدماه من املآثر 

 :، ويقوم هذا على األسس اآلتيةضارتهوح وللدعوة إىل اْسالمصلى اهلل عليه وسلم ولرسوله تعاىل لدين اهلل 
  .رسوخ الصحبة واشاهارها وليس جمرد وجودها -0
  .وسائِ إثباٍ رسوخ الصحبة واشاهارها -9
   تفاضِ الصحابة فيما بينهم -2
 .َديد فئاٍ الصحابة وفًقا لقواعد الافضيِ فيما بينهم -5

 : أن الصحابة ينقسمون إىل طبقانيُث يذهب الدتاور مربوك إىل
الذين ال حيظون بطول مدة الصحبة، وال يوجد هلم يف أذهان مجاهري غالب الصحابة  :األولىالطبقة 
صورة ُّمددة َعلهم حيظون مبزيد ودهم واحرتامهم مع ثبٍو العدالة هلم، وعددهم ال  -سلًفا وخلًفا- املسلمني

 :حيصى وفًقا ملا قرره العلماء، وهؤالء جيوز متثيِ أدوار حياهتم بثالثة شروط
                                                           

 .عزيز الفوزان، على شبكة االنرتنتنقال عن موقع منادياٍ رسالة االسالم بإشراف الشيخ الدتاور عبد ال(  1)
 .الفقه الشرعي على شبكة االنرتنت نقال عن موقع(  2)
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أن تكون الغاية من الامثيِ هي إبراز ما يف حياة هؤالء الصحابة من معامل اخلري البارزة، : لشرط األولا
 ، وما قدموه من غال ونفيس من أجِ اناصار مبادئه واناشار عدله ومساحاه،تعاىل ومدى متسكهم بدين اهلل

والبعد عن جوانب الفنت اليت َامِ اخاالف وجهاٍ النظر يف حياة هؤالء الصحابة، حىت ال نسيء إليهم من 
 .قبِ املالقني الذين قد يسيئون الظن هبم أو ال حيسنون فهم ما أسفر عنه اجاهادهم

عن صدقه  -عيبالسرد املوضو - أن يام الامثيِ بأسلوب صادق بعيد عن املبالغة اليت َترج: الشرط الثاِن
 .وحياده، وبعيد عن اْثارة اليت قد تغرى على الاقليد أو تغليب جانب املفسدة على املصلحة يف العمِ

ُّممود السمعة، مرضى السرية ال يؤخذ عليه ما  -رجاًل تان أم امرأة- أن يكون املمثِ :الشرط الثالث
 .اجلميِ والفكر املساقيميقدح يف عدالاه أو جيرح نزاهاه، وأن يكون مشهوًدا له باخللق 

ويقصد مبشاهري الصحابة وفًقا للمعايري احملددة ملوضع تِ منهم يف  :مشاهير الصحابة: الطبقة الثانية
الصحبة الشريفة من جهة طوهلا ورسوخها وشهرهتا واسافاضاها مما يرسم لكِ منهم صورة ذهنية سامية يف 

 :فئاان ، وهمعقول املسلمني

 -أمهاٍ املؤمنني- واملراد هبم زوجاتهصلى اهلل عليه وسلم، وهى فئة آل بيت النيب  :الفئة األوىل  
أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، ومتام العشرة : وفاطمة، واحلسن، واحلسني، والسيدة زينب، واخللفاء األربعة

وطلحة بن عبيد  أبو عبيدة بن اجلراح، وسعد بن أىب وقاص، وعبد الرمحن بن عوف،: املبشرين باجلنة، وهم
 .رضي اهلل عنهم أمجعني اهلل، والزبري بن العوام، وسعيد بن زيد

وهم ممن تنطبق خصائص الفئة األوىل من مشاهري الصحابة عليهم، فيكونوا يف مرتز شهرة  :الفئة الثانية
يقرر حكم وأفضلية تاساوى مع العشرة املبشرين باجلنة، وأمساء الصحابة من تلك الفئة يام فحص حالاهم، و 

 .متثيِ أدوار حياهتم وفًقا ملا يقرره أهِ العلم واالخاصاص يف األمة

وذلك لغلبة املفسدة يف هذا متثيِ أدوار حياة هاتني الفئاني،  ُث يعقب الدتاور مربوك إىل أنه ال جيوز
 :الامثيِ على املصلحة، وذلك لألسباب اآلتية

إن هذه الفئة من الصحابة قد بلغت درجة من السمو والشموخ املسافادين مما ثبت هلم شرًعا من العدالة  -0
واالخاصاصاٍ الذاتية اليت ال توجد إال فيهم، ومل تثبت إال هلم، ومن ُث سيكون متثيِ أدوار حياهتم لونًا 

والكذب ُّمرم  ،الاأويِ من الكذب الصارخ الذ  ال يوجد له صارف، أو ياوافر له باب من أبواب
 .فال جيوز فعله -سلًفا وخلًفا- بالكااب والسنة وإمجا ٍ علماء األمة

سوف تاضمن  -حال اساحالة مساواته هبم أو اقرتابه من منزلاهم- إن قيام املمثِ بأداء أدوار حياهتم -9
 . ى عنهتطاوالً على مكاناهم العالية ومقاماهتم الرفيعة، وىف هذا إيذاء هلم، واْيذاء منه
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حال عدم مساواة املمثلني هلم مع شيو ٍ االَنراف أو عدم االلازام عند تثريين - إن متثيِ أدوار حياهتم -2
سوف  -منهم، أو يف الوسط الذ  يعملون فيه، مع إحسان الظن هبم على فرض صحة ما يشا ٍ عنهم

يؤدى ذلك إىل تشويه سريهتم  يؤدى إىل اهازاز الصورة املساقرة يف أذهان الناس لالك القمم الشاخمة، وقد
 -مجيًعا- عند املشاهدين، وىف هذا مدعاة إىل عدم حبهم واالنصراف عنهم مع أن املسلمني مأمورون

 .حبب صحابة رسول اهلل ومنهيون عن إساءة الظن هبم، أو الاطاول على مقاماهتم
ن مع الرسِ يف حرمة من الثابت أن أصحاب الشهرة من الصحابة الذين وردٍ أمساؤهم حصرًا يشرتتو  -5

الكذب عليهم، ومن ُث عدم جواز متثيِ أدوار حياهتم؛ وذلك لوجوب اتباعهم واالقاداء هبم، وقد ورد 
عن  ا رو النص يف بعضهم على وجوب االقاداء بسناهم توجوب االقاداء بالكااب والسنة؛ وذلك فيم

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء ": قالأنه صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح املشهور، رسول اهلل 
، ومن ُث تان هلؤالء الصحابة ما للرسِ يف حكم عدم جواز "ين املهديني عضوا عليها بالنواجذالراشد

ملا فيه من  -بأ  وجه-ياة األنبياء أو الرسِ الكذب عليهم بامثيِ أدوار حياهتم، حيث ال جيوز متثيِ ح
ماعمًدا  من تذب علىَّ : "من يكذب عليه بقولهيه وسلم صلى اهلل علتوعد النيب الكذب عليهم، وقد 
، ومجيع األنبياء والرسِ يف ذلك سواء، تما أن لغري اخللفاء الراشدين من العشرة "فليابوأ مقعده من النار

املبشرين باجلنة حكم اخللفاء الراشدين األربعة، وآلل بيت النيب وما للعشرة املبشرين باجلنة من املنزلة 
 .اليت َرم الكذب عليهم بامثيِ أدوار حياهتم من باب أوىل واملكانة

بذلك احلكم راجح على جانب إن جانب املفسدة يف متثيِ أدوار حياة مشاهري الصحابة املقصودين  -6
، وذلك حال عدم قيام الداعي الرتياد هذا األسلوب من بيان حياهتم وهو ملبد بالك املفاسد، املصلحة

عِ عدمها خريًا من وجودها، وىف غريها اليت تصادر على املطلوب من وسائِ الاعبري عن حياة - منها َو
ما يغىن عنها تالكاابة الصحيحة، واملخاطبة الرصينة، واحملاورة احلكيمة، ومن ُث  -أولئك األئمة األخيار

من  يكون الامسك بارتياد طريقها مع تلبسها باملفاسد، وحال عدم وجود الضرورة الداعية الساعماهلا
وسائِ الاعليم اليت هي أتثر منها صالًحا وأمت فائدة نوًعا من االعاساف الذ  جيعِ عدم اجلواز واضًحا 

 .فيها

سيد أدوار الصحابة أجاز َفقد الدتاور يوسف القرضاو  رئيس االَاد العاملي لعلماء املسلمني أما 
باجلنة،  الراشدين، وثالثة فقط من العشرة املبشرين، مساثنيا األنبياء، وأمهاٍ املؤمنني، واخللفاء بضوابط شرعية

، وطلحة بن عبيد اهلل، والزبري بن العوام، ملا هلم من منزلة خاصة بني الصحابة أبو عبيدة عامر بن اجلراح: هم
وسعد بن أِب  محن بن عوف،سعيد بن زيد، وعبدالر : املبشرين باجلنة، وهمواملسلمني، وأجاز متثيِ الثالثة 

عليه  إن ما اساقر] (1):وباقي الصحابة الكرام، وعلِ القرضاو  فاواه باجلواز بقوله -رضوان اهلل عليهم-وقاص 

                                                           

 .على شبكة االنرتنت يوسف القرضاو موقع الدتاور (  1)
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الفقه املعاصر من مدة طويلة أهنم مل حيرموا متثيِ مجيع الصحابة، وإمنا حرموا متثيِ اخللفاء الراشدين والعشرة 
يف معرض رده « اجلزيرة»على قناة « الشريعة واحلياة»وقال ضمن برنامج ... [املبشرين باجلنة وأمهاٍ املؤمنني

على سؤال من أحد املشاهدين حول جواز َسيد األنبياء والرسِ والصحابة يف إشارة إىل مسلسِ القعقا ٍ 
سيم شخصية أِب بكر الصديق يف حلقاه الثالثة هذا موضو ٍ فيه تالم تثري، إمنا َنن يف حلقاٍ ]: َو

وأنا قرأٍ املسلسِ وهو مسلسِ رائع وحيكي تاريخ الصحابة، وما جرى يعاجل قضية « بن عمرو القعقا ٍ»
الفنت وهذه األشياء معاجلة طيبة، فلعِ هذه الصورة أفلات منهم ألنه املفروض يف أِب بكر وعمر، واخللفاء 

  .[لكنه مسلسِ رائع فعالرة أفلات، و الراشدين أن يظهروا هبالة عليهم وال يظهروا بأنفسهم، ولعِ هذه الصو 

أمر متثيِ الصحابة رضوان اهلل ]: جاز الشيخ متثيِ الصحابة بقولهأ الذ  الدتاور سلمان العودةوتذا 
، حيث هناك عدة آراء حيال اجلنة أمر خمالف فيه بني الفقهاءعليهم دون اخللفاء الراشدين والعشرة املبشرين ب

العمِ، فإذا مت َسيد الصحاِب بشكِ مقبول وحسن ودون تزوير أو هذا املوضو ٍ، ولكننا َنن ننظر إىل 
إساءة له ودون وجود مشاهد فاضحة، فإنه أمر حسن، أما إن تان املسلسِ مسيئا للصحاِب املراد متثيله وفيه 

األوىل ترته واالباعاد عنه، وعلى املناجني وأصحاب الفضائياٍ واملمثلني و تزوير للااريخ فإنه أمر مذموم 
تاحقق  ويسعوا ْظهار هؤالء الشخصياٍ تما هي دون زيادة أو نقصان حىتتعاىل املخرجني أن ياقوا اهلل و 

 (1) [.الفائدة املرجوة من العمِ

* * *  

                                                           

 .قع العربية نت على شبكة االنرتنتمو (  1)
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 المبحث الرابع
 الترجيح

 -لامثيِ دور الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني.. واملاوسطنياملانعني واجمليزين -  أدله تِ فريقاذا نظرنا يف
مساندهم بأن الامثيِ يغلب عليه املفسدة، فرعاية  تان ِجد أن الفريق األول الذين قالوا بالاحرمي مطلقا،

 .املنعوياوجب لى اهلل عليه وسلم ياوجه للمصلحة وسدا للذريعة وحفاظا على ترامة أصحاب رسول اهلل ص

، فقد نظروا أيضا اىل ضوابط اليت ذتروهاحملافظة على الوأما الفريق الثاِن الذين أباحوا الامثيِ مطلقا مع ا
ن الناائج صاحل يف هذا العمِ تغلب املفاسد، وأن املصاحل واملفاسد يف متثيِ الصحابة، وراوا بعد الاجربة أامل

يق االول مل ن ما تان ياخوفه الفر ساوى الديين تانت جيده ومشجعه، وأاليت حققاها هذه الامثيلياٍ على امل
 .ن ظهر فريجع هذا اىل سوء طاقم العمِ وليس اىل الفكرة نفسهارب، وأيظهر يف هذه الاجا

ىل درجه أن الصحابة خمالفون يف املراتب، وأن حرمه بعضهم قريبه إ ىلوأما الفريق الثالث فقد نظروا إ
ملا هلم من مكانه  خرون أقِ درجه، لذا أجازوا متثيِ أغلب الصحابة، واساثنوا مشاهري الصحابة،النبياء واآلا

 .قوال الفقهاءانت أعالية يف الدنيا واألخرة، هذه ت

نرى أنه ال جيوز تشخيص أدوار األنبياء مجلة وتفصيال، وال أننا  -علمتعاىل أواهلل -وياضح من ذلك تله 
الذ  أوالدهم وأزواجهم الصاحلاٍ، تما يلحق هبم اخللفاء الراشدون، وتبار الصحابة تما يف الكالم املفصِ 

، أما ما سواهم فيجوز تشخيصهم يف الامثيِ، ملا يرتتب على ذلك من ه الدتاور عبد اهلل مربوك النجارذتر 
مصلحة شرعية، وألن األصِ يف الوسائِ اْباحة ما مل يثبت ما يفيد الاحرمي، وألن الدراما أصبحت اليوم من 

وخباصٍة يف هذا الزمن صرة اليت مل تعد يف غىن عنها، أهم الوسائِ اْعالمية، واألساليب الاثقيفية لألجيال املعا
الذ  قلت فيه القرآة وضعف شغف االطال ٍ، جبانب سيطرة وسائِ االتصال احلديثة الكثربة الكانوعة اليت 

فنحن نرى جواز الامثيِ، بِ نراه مساحبا إن روعيت فيه إخل، وهلذه االعاباراٍ؛ ..صرفت الناس عن الكااب
يف عملية الامثيِ واليت سنذترها الحقا، وساعاها سنعاربه من اجلهاد اْعالمي الذ  يثاب الضوابط الشرعية 
 .تعاىلتبارك و فاعله عند اهلل 

 :والمحاذير التي أبداها المحرمون ال تقوى أن تكون مانعا، وذلك على النحو اآلتي
أن يكون ضابطا، مبعىن  يصح ىل االساخفاف والاقليِ من شأهنم،إن القول بأن متثيِ الصحابة يؤد  إ -0

أنه حيرم متثيِ أدوار الصحابة إن تان فيه اساخفاف هبم، أو تقليِ من شأهنم، أو الطعن فيهم، فإذا مت 
، فما اتقان األداء الامثيلي حبيث يؤدى املشهد بكِ حرفية ودقة، ويكون َت إشراف علمي دقيق

 !.املانع الشرعي من ذلك؟
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اِب يكون يف الغالب سيء السمعة، سيء األخالق، وسوء مسعة إن املمثِ الذ  يقوم بدور الصح -9
املمثِ تؤد  لإلساءة لسمعة الصحاِب، وهي مفسدة مافهمة، معقولة املعىن، ولكن هذه املفسدة 

 .ممثِ ياسم بالصالح وحسن السمعة ُّماملة َيكن تالفيها، بإجياد
ن يكون مانعا، فإن الكذب يف ذاته وتذلك القول بأنه سيكون يف الامثيِ تذب، فهذا أيضا ال َيكن أ -2

ُّمرم، والكذب والطعن يف الناس حرام، ولكن ال شك أن الكذب يف حق الصحابة آتد وأشد، ومن 
املعلوم عند الفقهاء أن درجة احلرام ليست واحدة، فالزىن حرام، وزىن العامل أشد حرمة، والزىن باحملارم 

فالكذب يف حق الصحابة  ٍِّ وعلى تُ . احدة أيضاأشد، بِ إن الطاعاٍ ليست تلها يف درجة و أشد و 
صه إال أن ، فال َيكن َتصيكن الفعِ يف ذاته ُّمرم من اباداءً واالفرتاء عليهم يعد من تبائر الذنوب، ول

 .يؤتد عليه لشدته معهم
إن تان هذا الرتبح والاكسب سيكون  :هلم إاّل الرتّبح والاكسب، فنقولهمَّ  والقول بأن املناجني ال -5

على حساب األمانة العلمية يف العرض وتشويه الااريخ فهو ُّمرم بال شك، ولكن ال َيكن احلكم على 
أن تِ من يناج عمال دراميا سيكون مثلهم، فقد دخِ يف هذا امليدان من حيبون اْسالم ويريدون أن 

م خيدم دينهم وسرية ني من أمواهلم خلروج عمِ ُّمرت خيدموه، وعندهم االساعداد يف أن ينفقوا املالي
، وإن تان الفقهاء أجازوا الرتبح من تعليم القرآن واْمامة وغريها، فال بأس من الرتبح سلفهم الصاحل

من األعمال الفنية، بِ إن الاكسب والرتبح قد يساعد على اسامرار املسرية الفنية الصادقة، بشرط أن 
 .ال هبا يف العمِ الذ  يقومون بها واملثِ اليت جيب االماثَافظ على القيم العلي

والاخوف من اْساءة لشخوص الصحابة، بسبب  املنع قائم على دليِ سد الذرائع، وتذلك القول بأن -6
وهذا تله مما   سريهم، أو سوء أخالق من َيثلهم،ضعف السيناريو، وعدم دقة الامثيِ، أو اللغط يف

 .ولكنهم أجازوا الامثيِ بشرط مراعاة ذلك تله ِ أيضاً،حيذر منه املؤيدون للامثي

 : ؛ فإننا نخلص إلى األمور اآلتيةوبعد

، ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم جعِ حياة اخللفاء الراشدين رضي اهلل متثيِ اخللفاء األربعةال جيوز  -0
أبو بن سارية الذ  رواه  عنهم جزءا من سناه، وأحلق أفعاهلم بسناه، جاء ذلك يف حديث العرباض

فَ َعَلْيُكْم ِبُسنَّيِت َوُسنَِّة اخْلَُلَفاِء اْلَمْهِديِّنَي الرَّاِشِديَن، مَتَسَُّكوا هِبَا َوَعضحوا ": داود والرتمذ  وغريمها، وفيه

َها بِالن ََّواِجِذ، َوِإيَّاتُ  ٍِ اأْلُُمورِ َعَلي ْ ،..."ْم َوُُّمَْدثَا
(1)

لنيب صلى اهلل عليه فإذا تان حيرم ظهور شخص ا 
، وألن األمة صلى اهلل عليه وسلم هديهم من هديهوسلم، فإنه يلحق به اخللفاء الراشدون جلعِ النيب 

أمجعت على مكانة هؤالء األربعة بال خالف بينها، وجعلاهم مامايزين عن غريهم، ويف إمجا ٍ األمة 

                                                           

 .91/256، وأمحد يف املسند (9565)، والرتمذ  (5516)رواه أبو داود (  1)
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وقد زتاهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم على مكاناهم ما يسهم يف تدعيم القول حبرمة متثيِ أدوارهم، 
 .مبا مل يزتي غريهم

ألن اهلل سبحانه وتعاىل قد خص ، عدم جواز متثيِ زوجاٍ النيب صلى اهلل عليه وسلم وبناته مطلقا -9
 يَا ِنَساَء النَّيبِّ َلْسنُتَّ َتَأَحٍد ِمنَ } :بأمور تثريه، وقال تعاىلصلى اهلل عليه وسلم زوجاٍ النيب 

عليه الصالة والسالم من بعده ن اهلل حرم الزواج من زوجاٍ النيب وأ. [29: سورة األحزاب]{ءِ النَِّسا
ِعْنَد اللَِّه  َوَما َتاَن َلُكْم َأْن تُ ْؤُذوا َرُسوَل اللَِّه َواَل َأْن تَ ْنِكُحوا أَْزَواَجُه ِمْن بَ ْعِدِه أَبًَدا ِإنَّ َذِلُكْم َتانَ }: لقوله
فما بال لو ، صلى اهلل عليه وسلمن هذا يؤذ  النيب وعلِ اهلل تعاىل ذلك بأ [62:االحزاب]{ َعِظيًما

مه اتفقت على أن زوجاٍ واأل، عليه الصالة والسالم وقد تكشف وجههاظهٍر امراه متثِ زوجة النيب 
عليه الصالة  فهذا قطعا يؤذ  رسول اهلل، ال جيوز هلن تشف وجوههن النيب صلى اهلل عليه وسلم

 .والسالم
، ومن اخالف يف الصحابة أهو من املشهورين أم اشدين بقية العشرة وتبار الصحابةلحق باخللفاء الر ويُ  -2

ليس تذلك، فيمكن حِ هذه املشكلة بعدم ظهورهم، وُّماتاة أصواهتم، واالباعاد عن متثيِ ذواهتم 
 . ووجوههم

 .لذرائعاليت اساند إليها القائلون بالاحرمي يف دليِ سد ا ى الضوابط الشرعية،اعَ رَ جيب أن ت ُ  -5
 :في التمثيل ىاعَ رَ وفيما يلي الضوابط التي يجب أن ت ُ 

 .فضِ جيب أن يظهر يف عرض أعماهلم إدراك ما للصحابة من (أ 
 .يكون هناك صدق تارخيي فيما يكاب أن (ب 
وتدقيقها العاماد الرواياٍ  ،واملخاصني أن تكون هناك هيئة اساشارية من علماء احلديث والااريخ (ج 

 وترجيحها على رواياٍ أخرى، فمن املعلوم أن الااريخ اْسالمي شابه بعض الدخن الذ  غريَّ 
احلديث بعض حقائقه، فالرجو ٍ إىل أهِ الذتر مهم جدا، وأهِ الذتر هنا هم علماء املعنيني ب

يف عملها إىل هناية عمِ األدوار الااريخ، تما جيب أن يسامر عمِ هذه اهليئة العلمية والسِّرَيِ و 
 .الامثيلية، وأن تقوم مبراجعاه قبِ عرضه على اجلمهور

احلبكة الفنية ال تطغى على حقيقة الواقع، مع اعاماد الاقنياٍ الفنية، وأن تكون أن بأن يراعى  (د 
 .خيرج عمِ فين ُّمرتم مبراعاة األدواٍ الفنية، فيظهر فيه االحرتاف مع الاصوير الصادق

أن تراعى يف املمثِ حسن سرية واساقامة القائم بالاشخيص، وَيكن عمِ تغيري ما يف جيب  (ه 
وجهه، ويف نربة صوته، وإدخال بعض املؤثراٍ الصوتية، والغرض من ذلك أال ترتبط الصورة 
الذهنية بني املمثِ والصحاِب الذ  تقوم مادة الدراما عليه، لألثر السليب لسرية بعض املمثلني من 

 .االساقامة غري ذو 
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جيب عدم ظهور النساء حاسراٍ عن شعورهن وبعض أجسادهن، وغري ذلك من الضوابط  (و 
 .الشرعية اليت ذتٍر يف أدلة تِ فريق

هذه هي أهم الشروط لضبط الامثيِ املقبول من غريه، واخلروج على أ  واحد منها جيعله ممنوعاً بقدر 
 .ما يكون عليه اخلروج من حرمة أو تراهة
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 مةالخات
، وذلك من خالل توصلت إليها وفيها بعض الاوصياٍ ويف خامتة هذا البحث أسجِ أهم الناائج اليت

 :الي ةالنق اط الا
ب   ني مجي   ع  ، وال خ   الف يف ذل   كب   أ  ح   ال م   ن األح   والعلي   ه الس   الم وار األنبي   اء ال جي   وز تش   خيص أد  -0

 .علماء العصر املعاربين

، وزوج   اٍ الن   يب ص   لى اهلل علي   ه وس   لم ن م   نهمالص   حابة واملش   هورو  ، وتب   اريلح   ق هب   م اخللف   اء الراش   دون  -9
 .وبناته مطلقا

م  ن اخال  ف يف الص  حابة أه  و م  ن املش  هورين أم ل  يس ت  ذلك، ف  يمكن ح  ِ ه  ذه املش  كلة بع  دم ظه  ورهم،   -2
 .وُّماتاة أصواهتم، واالباعاد عن متثيِ ذواهتم ووجوههم

لض وابط الش رعية ب ِ ن راه مس احبا إن روعي ت في ه ا ،تقدم فإنه جيوز متثيلهم وتشخيص همأما من سوى من   -5
، وألن الدراما أص بحت الي وم م ن أه م الوس ائِ ك ملا يرتتب عليه من مصلحة شرعية، وذليف عملية الامثيِ

 .ملعاصرة اليت مل تعد يف غىن عنهااْعالمية، واألساليب الاثقيفية لألجيال ا

، وعل  ى رأس  ها لون ب  الاحرمي يف دلي  ِ س  د ال  ذرائعيه  ا الق  ائجي  ب أن تراع  ى الض  وابط الش  رعية، ال  يت اس  اند إل  -6
، ، ومراع اة حس ن س رية املمث ِواملخاص ون ثقاٍاعاماد الرواياٍ الصحيحة واملقبولة اليت اعامدها العلماء ال

وَيك  ن عم  ِ تغي  ري م  ا يف وجه  ه، ويف ن  ربة ص  وته، وإدخ  ال بع  ض امل  ؤثراٍ الص  وتية، والغ  رض م  ن ذل  ك أال 
ض ذهني   ة ب   ني املمث   ِ والص   حاِب ال   ذ  تق   وم م   ادة ال   دراما علي   ه، لألث   ر الس   ليب لس   رية بع   ت   رتبط الص   ورة ال

ء حاس   راٍ ع   ن ش   عورهن وبع   ض ، تم   ا ينبغ   ي أيض   ا ع   دم ظه   ور النس   ااملمثل   ني م   ن غ   ري ذو  االس   اقامة
 .أجسادهن

العام   اد الرواي   اٍ وترجيحه   ا عل   ى  جي   ب أن تك   ون هن   اك هيئ   ة اساش   ارية م   ن علم   اء احل   ديث والا   اريخ،  -5
رواياٍ أخرى، وجيب أيضا أن يسامر عم ِ ه ذه اهليئ ة العلمي ة يف عمله ا إىل هناي ة عم ِ األدوار الامثيلي ة، 

 .وأن تقوم مبراجعاه قبِ عرضه على اجلمهور

هلل ه ذا املوض و ٍ امله م وأس أل اه ذا البح ث و هذه هي أهم الناائج والاوصياٍ ال يت توص لت هل ا م ن خ الل 
، وأن يغف ر ِل م ا في ه م ن خل ِ ين ه الق ومي، وأن ينف ع هب ذا البح ثخدم ة دا في ه أن يُوفّ ق اجلمي ع مل تبارك وتعاىل 
 .آله وصحبه أمجعني، وصلى اهلل وسّلم على نبينا ُّممد وعلى إنه حسيب ونعم الوتيِ.. أو تقصري

 اناهى البحث وهلل تبارك وتعاىل احلمد واملنة
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 : توطئة( 1
منع لتمثيل شخصيات األنبياء ، يف عهد اخلالفة العثمانية ، وذلك أن بعض النصارى أرادوا  كان أول

، ورُفع األمر إىل ومتلملوا املسلمون لذلك  غضبمتثيل قصة يوسف عليه السالم يف بعض املدن السورية ، ف
 ( .1)فصدرت إرادة السلطان عبد احلميد مبنع متثيل تلك القصة وأمثاهلا  اآلستانة ،

ىف صلى اهلل عليه وسلم النيب جتسيد شخصية  (2)حاول أحد الفنانني املصريني  6291يف عام و 
وحينها واجه انتقادات شديدة من علماء األزهر فقدم اعتذارا علنيا عن فكرته خاصة بعد هتديد ، السينما

جتسيد شخصيات األنبياء حكم لينشأ بعد ذلك جدل مستمر حول  ،امللك فؤاد حبرمانه من اجلنسية املصرية 
وجتدد اجلدل خاصة بعد  ،" الرسالة " فيلم بعد عرض سنوات  منذزال قائما يما  ذا اجلدل، وهوالصحابة 

هذا ساعد عرض  وقد، واإلسالمية على بعض القنوات العربية "  يوسف الصديق "املسلسل اإليراىن عرض 
نظر  إعادةعلى ،  املشاهدين لهاجليدة وإقبال أعداد مجة من الفنية  قيمتهو  الكبرياملسلسل وحجم إنتاجه 

 . الدرامية البعض ىف مسألة حترمي جتسيد األنبياء ىف األعمال

يبقى أمرا حمفوفا باملخاطر الشرعية نظرا يف األعمال الفنية جتسيد األنبياء والرسل والصحابة إال أن 
 .  طورة هذا التجسيد على العقائدخلخلصوصيتهم و 

قال فإن األنبياء والرسل معصومون مما يقع فيه سائر البشر من الذنوب واملعاصي  فمن ناحية اخلصوصية
( 952البقرة ) "  درجات بعضهم ورفع اهلل كلم  من منهم بعض على بعضهم فضلنا الرسل تلك  "تعاىل 
 هم وهيئتهممست ويفوتصرفاهتم الرسل يف أشخاصهم و ال ميكن أن يطابق حال املمثلني حال األنبياء وهلذا 
 .  امتهم على اهلدىقواست

فقد شرّفهم اهلل بصحبة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ونزل من الوحي ما ، عنهم  وكـذا الصحابة رضي اهلل
بعدهم اءوا ج لية على سائر املؤمنني ممنيأن هلم املقام اخلاص والرتبة العمما ينبئ  ويرفع شأوهمميجد شأهنم 

، ومدحهم النيب صلى اهلل  ( 16األنفال )  "يا أيها النبي حسبك اهلل ومن اتبعك من المؤمنين " قال تعاىل 
اهلل اهلل في أصحابي ، ال تتخذوهم غرضا   "كقوله عليه الصالة والسالم  عليه وسلم يف أحاديث كثرية  

فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن  بعدي ،
، مما جعل حبهم سنة والدعاء هلم قربة  (3)" أذاني فقد آذى اهلل ، ومن آذى اهلل فيوشك اهلل أن يأخذه 

  .   واالقتداء هبم وسيلة واألخذ بآثــارهم فضيلة 

                                                 

) 
1

 ( .6/6696،6691)فتاوى الشيخ حممد رشيد رضا : انظر (
2
 . يوسف وهيب (( 

3
 . اهلل عليه وسلم وصحبه باب ما َجاَء يف فضل من رأى النيب صلى: أخرجه الرتمذي يف سننه  (( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=213&idto=213&bk_no=49&ID=217#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=213&idto=213&bk_no=49&ID=217#docu
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من غري حتر ، حرصا ينقل الغث والسمني  فكثري منهم،  (السيناريو  )ومن يقوم بإعداد نصوص التمثيل 
ه أشياء يتخيلها ، ورمبا زاد علياملشّوقة على نقل ما يساعد يف حبكة املسلسل أو الفيلم وإثارة املشاهد  منه

غرض التكسب والرتبح وطغى على تقدمي الصورة ورمبا غلب  .ها ، والواقع خبالف ذلك وأحداثًا يستنتج
الصحيحة ، مما قد يدفع القائمني باإلنتاج والتمثيل اىل شيء من التالعب ، واالجتار مبا يناسب الربح وهو ما 

  .يكون بعيدا عن الدقة العلمية 

يعد من التمثيل هو  إحدى األدوات الفنية اليت مل يعرفها السلف الصاحل ، وهلذا فهو إن  أي نعم
املستجدات العصرية اليت جيب أن نعمل فيها آلة االجتهاد بأدواته ، خاصة أنه ليس فيه نص وليس هناك ما 
يقاس عليه ، وليس فيه إمجاع من علماء األمة يف عصرنا بشكله العام ، وهناك اجتهادات كثرية يف حكم متثيل 

ى أمهية املوضوع واخلروج منه بقول فصل نابع من األنبياء والصحابة بني حمّرم وجميز وحمرتز ، وهذا يدل عل
 . أحكام الشريعة الغراء حىت تطمئن القلوب وتقتنع العقول 

 واهلل اهلادي اىل سواء السبيل
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 المفهوم واألنواع :  تجسيد األنبياء( 2
 :  المفهوم( أ

املعىن اجملرد يف صورة  أبرز أيمأخوذ من فعل جّسد  وهو. التجسيد والتجسيم سواء يف املعىن : لغة 
والتجسيم والتمثيل من غري قد يرد التجسيد و  .حمسوسة  حىت غدتمتثلها  يحسية ، ويقال جّسد الصورة أ

 .لتدل يف االستعمال على نفس املعىن يف اللغة تفرقة بينها 

.  حياهتموقائع  ا منجتسيد األنبياء والصحابة هو متثيل أشخاصهم وأداء أدوارهم استلهام: اصطالحا 
وقد  .سواء كان سينمائيا أو مسرحيا أو تلفزيا أو إذاعيا متثيلي ا بأنه عمل درامي تقنيويوصف هذا األداء 

 .يأخذ التجسيد صورا أخرى كالرسم بأنواعه ومنه الرسم الساخر ويعرب  عنه بالكاريكاتور 

 : األنواع( ب

  : حيةالالتجسيد بالصورة * 
 .شخص املمثل وقد تقلد دور نيب من األنبياء فيه التجسيد بالصورة احلية عن طريق مشهد متثيلي يظهر 

وقد سبق الغرب ، ال سيما السينما األمريكية ، منذ بدايات القرن املاضي اىل إنتاج أفالم عن األنبياء والرسل 
يلم كان عن موسى عليه السالم وكان فولعل أول ،  احملظورات استطاعت أن تتجاوز املقدسات وتقفز على 

فيلمًا تناولت سري األنبياء  251أكثر من وقد أنتجت السينما الغربية .  (1) 6292سنة وذلك صامًتا 
     .  (2)م  9116من آخر ما أنتج عام "  آالم املسيح "والرموز الدينية املسيحية واليهودية ، ويعترب فيلم 

وبرز من املسلمني اإليرانيون يف إخراج أفالم ومسلسالت جتسد شخصيات األنبياء مثل ما وقع يف 
البطل املمثل فيه وقد ظهر املشاهدة ،  من حيثالذي شهد إقباال كبريا " يوسف الصديق " املسلسل اإليراين 

بينما تقلد دور األب باب ، مرحلة الطفولة ومرحلة الش: متقلدا دور يوسف النيب عليه السالم يف مرحلتني 
جيسد أمني الوحي جربيل عليه السالم ،  ثالث وأضيف إليهما دور يب يعقوب عليه السالم ممثل آخر ، النوهو 
السينمائية إلظهار بعض معجزات سيدنا يوسف عليه ' باخلدعة '  ظهرت يف الفيلم ما يسمى تقنيا  كما

وال يف ، مصدر القصة  باعتبارهاأصل ال يف سورة يوسف  له ما ليساألحداث  ويف هذا املسلسل من. السالم 
أو هي ، على نصوص ضعيفة وموضوعة  أن مراجع هذه األحداث مبنية يبدوو ، الصحيحة األحاديث النبوية 

 . من خيال املخرج أو كاتب السيناريو يف بعضها 

                                                 
1
 .أنتجه املمثل واملنتج األمريكي ثيودور روبرتس  (( 
) 

2
األنبياء ' بعنوان  2011-07- 27فاضل أمحد العماين بتاريخمقال كتبه : نقال عن جريدة الوطن أون الين السعودية  (

 .' والصحابة يف الدراما العربية 

http://www.alwatan.com.sa/Writers/Detail.aspx?WriterID=18
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 ماعيسى عليهسى والرسول مو يف مسلسل أنتجوه عن مرمي العذراء وعن الرسول وكذلك فعل اإليرانيون 
 . عن النيب سليمان عليه السالم مسلسل إلنتاج أفالم ومسلسالت أخرى منها ، ويروج  السالم

علماء الشيعة جبواز متثيل األنبياء وآل البيت والصحابة ، مثل فتوى حسني عدد من فتاوى  وال شك أن
اإلنتاج الدرامي اإليراين الذي جيسد شجعت على مضاعفة  قد،  (2)السيستاىن علي وى ـتـ، وف (1)فضل اهلل 

  .  شخصيات األنبياء وآل البيت والصحابة رضوان اهلل عليهم 

ارتونية املوجهة اىل األطفال حتكي قصص ـــوظهرت على الساحة أيضا ما يسمى بالرسوم املتحركة أو الك
أنتجته السينما األمريكية عام "  الوصايا العشر" باسم   فيلم رسوم متحركة ومثاهلا، األنبياء والرسل والصحابة 

الواسع وإقبال األطفال عليها ودبلجتها اىل عديد اللغات رواجها ــوتكاثرت هذه النوعية من األفالم ل.  9112
واملسألة هنا تأخذ بعدا خطريا باعتبار أن املستهدف هو شخص مل يستوف بعد شروط . ومنها اللغة العربية 

 . النضج العقلي والنفسي ، مما يضاعف مدى التأثري عليه 

 : التجسيد بالصورة الثابتة* 
وهي عبارة عن رسوم ثابتة على لوحات جدارية أو رسوم كاريكاتورية أو معلقات دعائية أو منسوجات 

 . على السجاد وأنواع املفروشات 

توجد منذ قرون طويلة زخرفات جدارية متثل عيسى عليه السالم أو أمه مرمي العذراء ، ففي الكنائس 
 . وكذلك توجد متاثيل هلما 

وجد فيها صورة إبراهيم و إمساعيل لى اهلل عليه وسلم الكعبة يف غزوة الفتح وملا دخل رسول اهلل ص
 .  (3)عليهما السالم و مها يتقامسان االزالم فأمر مبسح تلك الصورة 

عليها توجد أنواع من املنسوجات أو املصنوعات كاألواين وحنوها اىل اليوم يف بعض البالد اإلسالمية و 
ممتط لفرس وشاهر لسيف ذي وهو  كّرم اهلل وجههعلي بن أيب طالب  سيدنا لدينية ، ومنها صور رسوم 
، وكذلك رسوم للسيدة فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها ، وللحسن واحلسني سبطي رسول اهلل صلى اهلل ذبابتني

اليت  ولعلها من بقايا التأثري الشيعي الذي مر على بعض أجزاء من البالد اإلسالمية ومنها تونس. عليه وسلم 
 .  (4)لنحو من قرن تقريبا الفاطميون حكمها العبيديون 

                                                 

) 
1

 . 611ص " : فقه احلياة " يف كتابه  (
) 

2
 . 525مسألة  262ص " : السيستاين الفقه للمغرتبني وفق فتاوى مساحة اإلمام " راجع كتاب  (

3
 .باب يف الصور : أخرجه أبو داود  (( 

4
 .م  6161م اىل  212حكموا تونس من  (( 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
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وظهرت يف السنوات األخرية موجة من الرسوم الكاريكاتورية اليت استهدفت شخص نيب اإلسالم سيدنا 
بنــشر  الدامناركية "  يوالندس بوسنت " قامت صحيفة 2005 سبتمرب30  يفـــف. حممد صلى اهلل عليه وسلم 

 نايري ي10 أقل من أسبوعني ويفوبعد ،   اهلل عليه وسلم صلىحممد  ولـــلرسعن ا كاريكاتريية صورة 69
فرنس "  الفرنسية والصحيفـــة "دي فيلت" األملانية والصحيفة"ماغازينات" النروجيية الصحـيفة قامت 2006

   .الكاريكاتريية  الصور بإعادة نشر أوروبا ف أخرى يفـوصح" سوار 

وقوبل نشر هذه الصور ،  املسلمني أن نشر هذه الصور جرح مشاعر الغالبية العظمى من غري خافو 
    .  العامل اإلسالمي يف والسياسيعلى الصعيدين الشعيب من الغضب الكاريكاتريية مبوجة عارمة 

 : أو بطريقة الراويالتجسيد بالصوت * 
حمدودة  سينما الفيلم ُعرض يف دور، وهذا  (1)" حممد خامت األنبياء " ومثاله الفيلم الكرتوين األمريكي 

وقد رّكز على األيّام األوىل من صدر اإلسالم وبعثة النيّب   .اململكة املّتحدة ويف الواليات املتحدة األمريكية يف
ومل يتّم  ، (2) 6221اّلذي مّت إنتاجه عام  " الّرسالة "غرار الفيلم العريب حمّمد صّلى اهلل عليه وسّلم ، على 

مّية اّليت حتّرم جتسيد جتسيد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم بأيّة صورة من الصور عماًل بالّشريعة اإلسال
لذلك ، عندما يتحّدث املمثل اجملسد لشخصية الّنيب صّلى اهلل عليه وسّلم ، أو يكون حاضرًا يف . األنبياء

 .  اّليت تتحّدث إليه املشهد ، يتّم توجيه الكامريا باجّتاه الّشخصّية

ويف فيلم الرسالة مل تظهر شخصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال بالصورة وال بالصوت ، وإمنا 
أقوال  -اجملسدة شخصياهتم يف الفيلم صورة وصوتا  -اعتمدت طريقة الراوي وهو أن ينقل أحد الصحابة 

 . النيب صلى اهلل عليه وسلم 

شخصية الصحايب حممد بن خمرجه واستخدم  (3)" خيرب " وكذلك ظهرت نفس الطريقة يف مسلسل 
  .مسلمّة األنصاري رضي اهلل عنه ، وذلك لنقل احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

واعتمدت كثري من املسلسالت اإلذاعية طريقة الراوي يف سرد األحداث حول شخصيات األنبياء ومن 
املعجزات ىف حياة األنبياء " املسلسل اإلذاعي املصري على سبيل الذكر ال احلصر حوهلم من املؤمنني ، ومنها 

 .   (4) " والرسل

  

                                                 
1
 . ريتشارد ريتشأخرجه  (( 

2
 .من إخراج مصطفى العقاد (( 

3
 . من إخراج حممد عزيزية (( 

4
 .إخراج حسني عثمانمن  (( 

http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1
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 : (إظهار شيء من األدوات كالعصا أو السيف أو الناقة  ) التجسيد باإليحاء* 
، اىل استعمال طريقة اإلحياء  (1)" الرسالة " والتجأ عدد من املخرجني ، ومنهم مصطفى العقاد يف فيلم

 . بأن شخص الرسول صلى اهلل عليه وسلم موجود يف هذا املشهد أو ذاك  تفرجإلفهام امل

، أو إظهار السيف ، جتنبا للتجسيد ويقال هلا احملجن أو إظهار العصا  ومن طرق اإلحياء إظهار الناقة ،
 . املباشر 

، نة مثل علي بن أيب طالب رضي اهللمع الصحابة املبشرين باجلالفيلم  سنفيف نفس املخرج وكذلك فعل 
 .بظهور السيف ذي الذبابتني ي املشاهد مباشرة ، وإمنا أوحى عن وجوده ــف هلم يظهر ف

 : تجسيد األنبياءحكم ( 3
: إن األنبياء والرسل عليهم السالم هم صفوة خلق اهلل فضلهم اهلل على غريهم من العاملني قال اهلل تعاىل 

َوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق " 
ود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ويعقوب كال هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داو 

وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس 
" وكال فضلنا على العالمين "   ويف قوله تعاىل ( . 11-12: األنعام ) " ولوطا وكال فضلنا على العالمين 

فيه نص على أن األنبياء هم أفضل البشر وأرفعهم درجة على اإلطالق ، وهم أكملهم نفسا وعقال وعلما 
وقد اصطفاهم اهلل ألعظم املهمات وهي إبالغ الرساالت . ال يضاهيهم يف ذلك أحد من الناس  وخلقا ،

ُد لِلَِّه َوَسالٌم َعَلى عِ " السماوية هلداية البشر قال تعاىل  مح وأما .  ( 52النمل " )   َباِدِه الَِّذيَن اصحطََفىُقِل احلَح
دليل هذا ف  (2) "ياء ثم األمثل فاألمثل ـبـاألن "قوله صلى اهلل عليه وسلم ملا سئل عن أشد الناس بالء فقال 

 .يف أن األنبياء أمثل البشر  واضح

وقد اتفق سلف األمة وأئمتها وسائر أولياء اهلل تعاىل على أن األنبياء أفضل : وقال ابن تيمية رمحه اهلل 
فلألنبياء العصمة اليت متنع تشبه الشياطني هبم ، يف حني أن هذا مل  . (3)من األولياء الذين ليسوا بأنبياء 

   . يثبت يف حق غريهم 

، وقد قال وهذا التفضيل اإلهلي يقتضي توقري األنبياء واحرتامهم وعدم إذايتهم بأي شكل من األشكال 
إن الذين يؤذون اهلل ورسوله لعنهم اهلل في "  " اهلل عز وجل يف حق رسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم 

  .  ( 52األحزاب ) " الدنيا واآلخرة وأعد لهم عذابا مهينا 
                                                 

) 
1

 .6221مّت إنتاجه عام  (
2
 . باب أشد الناس بالء األنبياء  مث األمثل فاألمثل: أخرجه البخاري  (( 
) 

3
 . 66/  996 :الفتاوى  (
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ثيل أشخاص األنبياء والرسل مبن دوهنم يف الرتبة والفضل عند اهلل ، هو نوع إذاية ، إذ ال وهلذا فإن مت
هم وال يف سائر تصرفاهتم ـــهم وال يف طهارة أرواحــميكن أن تطابق أحوال املمثلني أحوال األنبياء يف صور أبدان

يتقمص شخصياهتم بالتمثيل فإنه يفرتي وبناء على ذلك فإن من  .من االستقامة الكاملة لسانا وحاال وأفعاال 
    .عليهم بلسان احلال قبل لسان املقال 

قد ينتج عن متثيل أشخاص األنبياء يف بعض األحيان امتهان واستخفاف هبم اىل حد الّنيل منهم كذلك 
وااللتزام املطلوب بعيدون عن التدين  -غالبا  -أناس  فالذين يقومون بتمثيل أدوارهموإنزال قدرهم ، 

 .متس من األعراض قد واليت  مما يتيح املقارنة غري الالئقة،  األخالقي

مث إن القدرة على متثيل األنبياء بأشخاصهم هو عمل صعب جدا من حيث الوفاء به فنيا وتقنيا ، فاهلل 
بشرية العادية  عز وجل وهب األنبياء من القدرات والسمات النفسية واجلسمية والسلوكية الزائدة عن القدرة ال

كي يكونوا أهال للقيام بالدور املنوط هبم ، مما جيعل مهمة التمثيل والتجسيد الفين عملية شبه مستحيلة ، بل 
وقد حاول عدد من الناس جتشم عبء النبوة كذبا  . إخالال كبريا بالصورة املنطبقة على حقيقة األنبياء وخملة

كمسيلمة الكّذاب ، فكانوا حمل سخرية وباءت حماوالهتم بالفشل   وهبتانا يف عهده صلى اهلل عليه وسلم ،
 .  الذريع

وإذا كان الرسول صلى اللَّه عليه وسلم قد هنى عن حماكاة الشخص وهي الفعل مثل فعله والقول مثل 
ت ذهب: قوله ، ففي احلديث الذي رواه اإلمام أمحد يف مسنده وغريه عن السيدة عائشة رضي اللَّه عنها قالت 

ما أحب أين حكيت أحداً وأن يل كذا : " أحكي امرأة أو رجاًل عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ، فقال 
 !!، فكيف مبن يتقمص شخصية أحد االنبياء ؟" وكذا أعظم ذلك 

تعوزهم القدرة العلمية على تدقيق ما  كثرياأما الذين يكتبون النصوص الدرامية لألفالم واملسلسالت ف
 حّ ــــاألحداث وتصورها تصورا صحيحا عند قراءهتم لسري األنبياء واملرسلني ، وقد يلتجئ بعضهم عند وجود ش

ألن هاجسهم هو  أو موضوعة مللء الفراغ ، يف النصوص الصحيحة اىل االعتماد على نصوص دينية ضعيفة
اىل ختيل قصص يف حاالت متعددة تقدمي نص متثيلي مشوق ومغر جيلب املشاهدة الكثرية ، مما دفع بعضهم 

عن إبراز العاطفة  -عندهم  -، أو ألن احلبكة الدرامية ال تستغين غرامية إشباعا حسب رأيهم حلاجة املتفرج 
   .بني الرجل واملرأة 

اللهو اختالطها بأجواء ها مناملعهود ، فإن التمثيليات شىت أنواع يف  املشاهد اليت تقام ويف خصوص
لتصوير بعض حياة القرشيني يف اجلاهلية مثال ، مع إظهار جموهنم بتصوير نساء عاريات متربجات ، ورمبا ظهر 

تصنع يف رمبا زيد إىل كل ذلك و بعض املمثلني يف أشخاص اجلاهليني يسبون الدين ويغمزون يف جانب النبوة ، 
 .ألحوال األنبياء فضال عن أنه يقع متثيال ذاته ، وهذا مما ال يليق يف واألقوال احلركات 
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أما القول باستثمار التمثيل الفين يف أشكاله ووسائله املختلفة يف سبيل الدعوة اىل اإلسالم وحسن 
مكارم األخالق وحماسن اإلبالغ عنه وتقدمي الصورة عنه ، وما يروج له من وجود مصلحة بالتشجيع على 

، ، ألن املفسدة كما بّينا هي أكرب من املصلحة  فهذا جمرد فرض وتقدير -اآلداب  رغبة يف العربة واالتعاظ 
 . بالشرع  وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع

أن دعي البعض تومها ، فإن يف القاعدة التشريعية ـوحىت يف حال تساوي املصلحة واملفسدة ، كما ي
   . املصلحة إذا عارضتها مفسدة مساوية هلا فإنه ال اعتبار هلا ، ألن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل

وبناء على ما تقدم فإن جتسيد األنبياء يف األفالم واملسلسالت واملسارح وغريها من أشكال التعبري الفين ، 
وتشويه احلقيقة عند تقمص شخصياهتم اليت صاهنا اهلل عن الكذب  ملا خيتلط به من الزيف، هو منكر كبري 

أو يف  تمثل يف صورهتممن أن يُ والبهتان وعن التلبس مبا ال يليق هبا صورة وحاال ومقاال ، ومكانتهم أعز 
 .  قدرهم

وحفظا لقدرهم وصونا  .واألنبياء كلهم سواء يف وجوب االحرتام والتوقري وإن تفاوت عند اهلل فضلهم 
 . متثيال أو جتسيما لصورهم إنه ال جيوز حبال حماكاهتم ـملكانتهم وتقديسا لدورهم ، ف

 إليهم رتى على اهلل وعليهم ونسبـومن جتاسر على هذا املقام العلّي فتقمص شخصياهتم بالتمثيل فقد اف
 ربهم على يعرضون أولئك كذبا  اهلل على افترى ممن أظلم ومن" قال تعاىل  ما ال ينسب هلم على احلقيقة

، ويف احلديث (  61هود " )   الظالمين على اهلل لعنة أال ربهم على كذبوا  الذين هؤالء األشهاد ويقول
  . (1) "من كذب علي متعمدا فليتبّوأ مقعده من النار " برواية الصحيحني 

ا أضم صويت اىل ما سبق أن أعلنته هيئات اإلفتاء املختلفة يف العامل اإلسالمي واجملامع الفقهية من ذً وإين إ
أو جتسيدها صورا ثابتة ورسوما خمتلفة فإن  حترمي جتسيد شخصيات األنبياء يف األفالم واملسلسالت واملسارح ،

األمة اإلسالمية بأكملها عليها واجب عدم تشجيع هذا النوع من اإلنتاج الدرامي بعدم اإلقبال عليه 
 إنا" وقال أيضا (  61التوبة )  "إال تنصروه فقد نصره اهلل " ، قال تعاىل ومشاهدته وذلك أضعف اإلميان 

  ( . 56غافر ) "   األشهاد يقوم ويوم الدنيا الحياة في آمنوا والذين رسلنا لننصر
من غري جتسيد بالتمثيل وحنوه ، من خالل  ،أما نقل حياة الرسل عليهم السالم ، بطريق الرواية احملققة 

القصد هو التعليم والتبيني كان أفالم وثائقية تعرض أخبارا من حياهتم أو صورا من آثارهم ، فال مانع منه إذا  
بل نراه متأكدا يف لزوم طلب هذه . واإلبالغ والدعوة اىل اهلل عز وجل والرتغيب يف هذا الدين السمح 

ألهنا سريعة التأثري يف النفوس والعقول ، ولعلها من احلكمة اليت قال عنها املوىل جل  الوسائل واألخذ هبا ،
                                                 

1
باب تغليظ : وأخرجه مسلم . باب إمث من كذب على النيب صلى اهلل عليه وسلم : أخرجه البخاري  (( 

 .اهلل عليه وسلم  الكذب على رسول الّلِه صلى

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1790&idto=1790&bk_no=48&ID=1217#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1790&idto=1790&bk_no=48&ID=1217#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1652#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1652#docu
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، واحلكمة هي حكمة عقل (  695النحل )   "ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة " شأنه  
 . وصلة اىل الغرض املنشود وحكمة تدبري بانتهاج أفضل الوسائل امل

 :  اهلل عنهم حكم تجسيد الصحابة رضي( 4
هم يف املقام املخصوص  -رضي اهلل عنهم  -األمة خلفا عن سلف على أن الصحابة علماء مع جي

در باقي املؤمنني وسائر والقرب املعلوم من نبينا ورسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ، وأن قدرهم يعلو على ق
اهلل اهلل في أصحابي : " ى اهلل عليه وسلم عاش يف زمنهم أو جاء الحقا عنهم ، والدليل قوله صل البشر ممن

 ، (1) "ال تتخذوهم غرضا من بعدي ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم 
وقال يف أيب بكر رضي  (2) " خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" وقوله صلى اهلل عليه وسلم 

 .  (3) "لو كنت متخذاً خلياًل غير ربي التخذت أبا بكر ولكن أخوة اإلسالم ومودته " اهلل عنه 

وة بعد ـــــــالف يف أهنم هم القدوة واألســـوهلذا الفضل الذي ثبت للصحابة رضي اهلل عنهم ، فال خ
باللذين من بعدي أبي بكر اقتدوا " ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، والدليل ما جاء يف احلديث الشريف ــــــرس

وال يفضلهم يف القدر أحد وذهب علماء السنة واجلماعة اىل أن بعضهم أفضل من بعض ، . (4)  "وعمر
أفضلهم اخللفاء األربعة على الرتتيب والظاهر املعقول أهنم يف الفضل على ترتيبهم يف اإلمامة ، ف. سواهم 

، مث بيعة الرضوان ، وممن له مزية من  أحد ، مث أهل  بدر مث أهل املذكور ، مث متام العشرة املبشرين باجلنة ،
 .وطائفة ابن املسيب األنصار ، وكذلك السابقون األولون وهم من صلى إىل القبلتني يف قول أهل العقبتني من

يف حكما وبناء على ما تقدم فإن ما صح يف حق الرسل مجيعهم من حرمة متثيل أشخاصهم  ، يصح 
 : أقسام ثالثةعلى  الرأيمتثيل الصحابة رضي اهلل عنهم ، وإن افرتق العلماء يف 

  : يقول بالتحريم مطلقاقسم أول ( أ
ملا يف متثيل أشخاصهم يف األفالم واملسلسالت  ،رضي اهلل عنه دون متييز الصحابة  يف عموميرون احلرمة 

محمد " وسائر األعمال الفنية من حط ألقدارهم واستخفاف مبنزلتهم اليت وهبها اهلل هلم يف قرآنه كقوله تعاىل 
 هم أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم "والذين معه  "وقوله تعاىل (  92الفتح )  "رسول اهلل والذين معه 
  .من املهاجرين واألنصار 

                                                 
1
 .أخرجه الرتمذي (( 

2
 .أخرجه البخاري (( 

3
 . أخرجه البخاري (( 

4
 . أخرجه أمحد وابن ماجة (( 
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وعلى هذا فإنه مهما بلغ التمثيل يف املهارة واإلتقان ، فإنه لن يعطي الصورة الصحيحة الصادقة عنهم ، 
فضال عن كون حياة الصحابة هي . ويف ذلك غمط حلقوق الصحابة رضي اهلل عنهم وإذاية هلم من بعدهم 

ويف الغالب ال يتوفق كتاب النصوص والسيناريوهات اىل الدقة ، بل  جزء من سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم ،
 . يتعمد بعضهم كما أشرنا سابقا اىل الزيادة والتحريف مراعاة للحبكة السينمائية أو لعامل التشويق 

 : اإلباحة مطلقاقسم ثان يقول ب( ب
منزلة الصحابة عندهم ليست  وهم علماء الشيعة فهم يقولون بعدم وجود دليل على التحرمي ، ومعلوم أن 

 . كما يرى أهل السنة ، ولذلك ال جيدون أدىن حرج يف متثيل أشخاصهم 

وما هذه الطفرة اليت ظهرت مؤخرا يف عدد األفالم اإليرانية اليت تصور حياة األنبياء والصحابة ، إال دليل 
وهو ما أعاد اجلدل حول موضوع جتسيد األنبياء والصحابة . على أنه ال توجد يف الفقه الشيعي موانع متنعها 

  . يف األعمال الفنية بصفة عامة 

 : قسم ثالث يقول بحرمة تمثيل البعض منهم  (ج
بينما . خصوصا يف العشرة املبشرين باجلنة ال فرق يف درجاهتم ، ويرى أن بشارهتم باجلنة متنع متثيلهم 

وال يشرتطون يف متثيل غريهم من . دون سواهم رمة يف اخللفاء األربعة وآل البيت ــالبعض اآلخر أن احل قدري
 . االستقامة وحسن السرية إال الصحابة 

هو أوىل من متييز بعضهم يف احلكم ، ألهنم يستوون يف والرأي عندي أن التحرمي يف عموم الصحابة 
 يستوي ال" كما يف قوله تعاىل يف الفضل وقدم الصحبة  إدراك فضل الصحبة وإن زاد بعضهم على بعض 

 اهلل وعد وكال وقاتلوا بعد من أنفقوا الذين من درجة أعظم أولئك وقاتل الفتح قبل من أنفق من منكم
 (. 61احلديد " )  خبير تعملون بما هللوا الحسنى

ولرمبا أدى التمييز يف إباحة متثيل البعض دون اآلخرين اىل التشجيع على اقتحام مقامات الكل ، ولرمبا 
 . والغمز يف سريهم كلهم أو بعضهم مس أقدار الصحابة   عنصار األمر سهال متناوال فال يرعوي البعض 

وأرى أن التحرمي هو سد لباب الذرائع وردم لكل الثغرات ، صونا ملقدساتنا ومحاية للرتاث اإلسالمي عن 
وإال فكيف يسمح ملمثل أجنيب على غري ملة اإلسالم أن ميثل شخصية محزة بن عبد املطلب رضي . العبث 
الرسالة " نه ، وكان ذلك يف فيلم وهو من هو يف القدر والفضل وسابقيته يف نصرة اإلسالم والذب ع، اهلل عنه 

مع العلم أن الفيلم املذكور قد أقر نصه األزهر الشريف واجمللس . ( النسخ الناطقة بغري اللغة العربية " ) 
 .  (1)الشيعي األعلى بلبنان 

                                                 

) 
1

 .هـ  6222/  2/  2الصادر بتاريخ  619جملة اجملتمع الكويتية يف عددها  (

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&ID=3946#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&ID=3946#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&ID=3946#docu
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بل يتوجب حترمي إنتاج هذه األفالم واملسلسالت وتروجيها والدعاية هلا واقتناؤها ومشاهدهتا واإلسهام فيها 
، والدفاع عن املقدسات فالدفاع عن اإلسالم يبدأ أوال بالدفاع عن مقدساته وحرماته . وعرضها يف القنوات 

من اتقى " لقوله صلى اهلل عليه وسلم يبدأ برد الشبهات واألباطيل اليت قد تتشكل يف صورة مصلحة ما 
 . (1) "ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه 

أما الذي أفىت به كثري من علماء العصر من أن املنع يف التمثيل خيص كبار الصحابة فقط كاخللفاء 
فمتعقب عليه بأن األدلة املوجبة لتعظيم الصحابة عامة ثــابتة  الراشدين وأمهات املؤمنني رضي اهلل عنهم ،

 .  (2)من لقي النيب صلى اهلل عليه وآله مؤمنا به ومات على اإلسالم هو : ويف تعريف الصحايب . جلميعهم 

وحري مبجمعنا املوقر أن حيتاط من التصنيف احلكمي يف حق الصحابة ، ألن التساهل وإن كان على 
 . ولو بعد حني  فقد يتخذ ذريعة ، مثل الثلمة يف احلائط إن مل تسد أطاحت باحلائط كله القدر اليسري

، إال دليل رضي اهلل عنهم وما تصاعد عدد األفالم واملسلسالت اليت فيها جتسيد لشخصيات الصحابة 
لثبوت الربح الوفري  على استسهال احملرمات واقتحام احملظورات ، بل إن هذا السلوك يفعل اليوم فعل العدوى ،

 . باستغالل عموم مشاعر املسلمني يف جانب دينهم ومقدساهتم يف هذا النوع من اإلنتاج الدرامي 

يف هذا الباب أن القرارات اليت يصدرها هذا اجملمع املهيب وغريه ، ال ميكن أن جتد طريقها  وما هو يقيينّ 
، مع استغالل أكثر ما ميكن السياسي يف البلدان اإلسالمية  اىل التنفيذ والتفعيل إال بالتنسيق مع دوائر القرار

من الفضاءات اإلعالمية قصد بث التوعية ولفت انتباه املسلمني اىل ما قد يدس هلم يف هذه األفالم أو 
      .املسلسالت من الغث املسيء لرموزهم اإلسالمية وسائر مقدساهتم 

 :  ردود على بعض الشبهات( 4
 فاء الراشدون ، جيوز بثالثة شروطمن أن جتسيد الصحابة ، مبن فيهم اخلل (3)يوخ العلم ــشما يراه بعض 

: 

عدم وجود كذب أو تشويه حلقائق التاريخ الثابتة ، ألن الكذب هو إيهام السامع من املتكلم أنه حيكي  * 
، فليس هذا من الواقع نفسه ، وإذا كان املتكلم ال يقصد ذلك ، وال يتوهم السامع ذلك منه أيضا 

: واستشهد القائل هبذا الرأي بـخط النيب صلى اهلل عليه وسلم خطوطا ،  وقال عن أحدها  .الكذب 

                                                 
1
 .باب أخذ احلالل وترك الشبهات : ، ومسلم   باب فضل من استربأ لدينه: أخرجه البخاري  (( 
) 

2
العسقالين الشافعي املعروف  ألمحد بن علي بن حممد بن علي الكناين اإلصابة يف متييز الصحابة راجع (

 . 10ص: بابن حجر 
) 

3
كاتب املقال ( :  ٢٢١٢-٢٠-١١)بتاريخ ( ٠٢)صفحة ( ٢٢٢)صحيفة الشرق املطبوعة العدد رقم  (

 .من الدمام اململكة العربية السعودية  احلكيم متيم نعيم 

http://www.alsharq.net.sa/tag/%d9%86%d8%b9%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85
http://www.alsharq.net.sa/tag/%d9%86%d8%b9%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85
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وهذا أجله ، موضحًا أن هذين اخلطني متثيل البن آدم وأجله ، ومل : هذا ابن آدم ، وقال عن اآلخر
 .يكونا من الكذب 

 صلى اهلل عليه وسلم إمنا رمز باخلطوط رموزا ومل يصور وهذا املثال ال يصح يف تقديري مقارنة ، ألن النيب
أما الكذب يف احلالة الفنية التمثيلية فال بد منه مع اختالف املقادير . ح يف ذلك آدمية ، والفارق واضصورا 

 ، حالته احلواريةل النص من حالته السردية اىل تمثيلية ، ألن واضع السيناريو إمنا حيوّ والنسب يف النصوص ال
وال بد أن خيتلق يف ذلك بتصوره وخياله ألن النصوص املتوفرة واليت تروي قصة الصحايب وسريته ال ميكن أن 

 . تستويف كل أحواله 

، يعكس حقيقة حياة  (1)" عمر بن اخلطاب " وال يصدق أحد من العاقلني أن ما ورد مثال يف مسلسل 
وأن ما اعتمده كاتب السيناريو هي نصوص صحيحة ثابتة ال  هذا الصحايب اجلليل يف أحواله وأقواله كلها ،

وإن كانت وقائع األحداث التارخيية ، قد راجعها عامل جليل هو الشيخ يوسف القرضاوي ، . يرقى إليها شك 
   . وكذلك الشيخ سلمان العودة ، وال نشك تبعا لذلك يف صحة األحداث 

د القائلني به ، فهو إذا خال الفيلم أو املسلسل من منكرات الشرط الثاين جلواز متثيل الصحابة ، عن أما 
وهذا شرط الزم لكنه غري كاف ، فتمثيل . أخرى ال يسوغ االختالف يف إباحتها ككشف العورات وحنوها 

مثل ارتباط صورة املمثل يف ذهن الصحايب من طرف ممثل وظهوره يف صورته يرتك يف املشاهدين انطباعا معينا 
  . منكر ة الصحايب ويف ذلك خمالفة للواقع وهو يف ذاته الناس بشخصي

وأفاد الشرط الثالث أنه إذا مل يؤد متثيل أحدهم ، عند غالب الناس ، إىل االستخفاف مبا يستحقه 
فعند من يقول جبواز متثيل الصحابة  بل أكثر من ذلك ،. الصحايب من مكانة ، وال إىل غلو فيه ، فيجوز 

رضي اهلل عنهم ال يرى بأسا يف إظهار بعض أخطائهم ، إذا أُحِسن عرضها مبا ال يؤدي إىل احلط منهم دون 
 . منزلتهم 

ولست أرى كيف ميكن إظهار أخطاء بعض الصحابة رضي اهلل عنهم ، وال ينتقص ذلك من أقدارهم 
بهم عموم  وليس هلم اطالع مفصل على سرية الصحابة ، وال هلم تقدير شيئا ، مع العلم أن املشاهدين أغل
وال . فال قيمة له جبنب ما قدموه لإلسالم  –إن وجدت  –األخطاء هذه بالعقل الراجح والعلم الثابت أن 

يسلم األمر يف حاالت من أن يستغل بعضهم هذه اجلوانب لتهويلها وتضخيمها يريد بذلك الغمز واللمز 
 . د هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالفضل الزائد على غريهم فيمن شه

                                                 

) 
1

وليد  من كتابة . ومؤسسة قطر لإلعالم (mbc) مركز تلفزيون الشرق األوسطإنتاج مـشرتك بني  (
 . حامت علي إخراج ومن سيف

http://ar.wikipedia.org/wiki/Mbc
http://ar.wikipedia.org/wiki/Mbc
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A
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كما شدد البعض أنه ليس من انتقاص صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أن ميثل أدوارهم من ال 
بالقرآن أنه ال  ومثلوا لذلك !! يف الدين والتقوى ، بل رمبا مثلها الفساق( أي مكانتهم ) يقارب شأوهم 

ينقص أن يتلوه فاسق ، بل رمبا خشعت القلوب حلسن تالوته ، وكان له أجر تالوته إذا أخلص النية ، 
 .  فكذلك يكون حال متثيله دور الصاحلني ، إذا أحسن أداءه وأخلص النية

، مر وكثريه شرعا يف قليل األفإذا كنا ال نقبل شهادة الفاسق  !؟ وال أدري كيف مجعت هذه املتناقضات
، ، فكيف به وهو ميثل صالح الصحابة واستقامتهم الكذب أو بفساد األخالق ــــمن اشتهر بوالفاسق هو 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما " واهلل يقول 
 ( .  1احلجرات )  "فعلتم نادمين 

فال جيوز القول  وعليهدليل حترمي لتمثيل الصحابة رضي اهلل عنهم ،  يوجدليس  هبل ويرى البعض أن
وكيف يطلب الدليل يف هذا املقام ، يف حني أن التمثيل مل يعرفه السلف الصاحل ، وليس فيه دليل . بالنهي 

لألّمة فهم ورثة اجتهادهم ينّزل منزلة التشريع لكّن وال عليه قياس ، بل األمر كله موكول اىل اجتهاد العلماء ، 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال " األنبياء ، وقد دل القرآن الكرمي على لزوم التوجه إليهم يف قوله تعاىل 

، ن نثق بعلمه ودينه مّ ، إذا صدر عحبال والدليل العلمي ال ميكن أن يكون متومها . ( 62النحل ) "تعلمون 
لماء املشهود هلم ومن اجملامع العلمية وهيئات اإلفتاء يف خصوصا إذا كان املوقف صادرا عن جمموعة من الع

  .  (1)خمتلف البالد اإلسالمية 

وال يلتفت يف كل هذا اىل من يقول بأن أسباب التحرمي هي من قبيل التعالت واملربرات وأن األصل يف 
وهذا املوقف تعرب عنه موجة من السينمائيني الذين يرون يف التحرمي عدوا للحرية ولإلبداع  األشياء اإلباحة ،
فالسعي احلثيث لعدد منهم اىل كسر القيود الشرعية واستباحة املمنوعات وجتاوز احملظور ، . الفين على زعمهم 

ستباحة تدر األموال السهلة واحلقيقة أهنم ال يرون يف هذه األعمال إال مادة فنية جديدة م. هو ديدهنم 
باستغالل املشاعر الدينية للمسلمني ، خصوصا إذا كان العرض يف املواسم املعروفة كشهر رمضان والعيدين 

 .  عندما يتكثف إقبال املشاهدين على هذه النوعية من األفالم واملسلسالت 

أال يكون من األفضل التشجيع على  :ويعمد بعضهم اىل وضعنا أمام مقارنة غري ذات جدوى ، وهي 
عوض ترك املشاهد يف مواجهة برامج الرقص والتهريج ، إنتاج أفالم ومسلسالت عن الصحابة رضي اهلل عنهم 

 التلفزات العربية ؟كثري من اليت تطالعنا هبا  واملشاهد الفاضحة والعراء 
                                                 

1
ومن علماء األزهر ... ومنهم علماء من اململكة السعودية كابن باز رمحه اهلل والشيخ عبد الرزاق عفيفي  (( 

الدكتور أمحد عمر هاشم والدكتور عبد الصبور مرزوق والدكتور عبد العظيم املطعين والدكتور الشريف 
 .املغرب الدكتور أمحد الريسوين ومن علماء ... عبد الفتاح عاشور والدكتور حممد سيد أمحد املسري 
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سوءا ومن الشر ما هو أهونه ، أن خنتار من األسوأ ما هو أقل  -حسب ختمني البعض  –قدرنا وكأن 
 .وهي مغالطة سفسطائية 

جديدا خمالفا للنهج الذي رمسته السينما واألصل أن نؤسس هلذه اإلنتاجات السينمائية والتلفزية تصورا 
بعني االعتبار خصوصيات الرتاث اإلسالمي وكيفية أخرى ، مع األخذ  الغربية ، وأن نعّبد هلذا العمل طريقا

 .حىت حنافظ عليه وال جنره اىل ما يشبه اهلتك ودمار الصورة الناصعة عنه لدى أجيال املسلمني  التعامل معه ،

ورمبا احتاج هذا األمر اىل تكوين جيل من أخصائيي السينما يفهم جيدا تراثه وحيسن التعامل معه ويدرك 
العلماء يف تكوين هذا اجليل وجيب أن يسهم . الكيفيات الصحيحة إليصاله عرب هذه الوسائل التقنية والفنية 

 .ومده بالوسائل املعرفية الشرعية ، بالتوازي مع ما يتلقاه من التكوين االختصاصي 
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 :  الخاتمــة( 5
رمبا  ، تشكيالهتاإعادة النظر يف موضوع حكم جتسيد األنبياء والصحابة يف األعمال الفنية مبختلف  

أثارته موجة األفالم واملسلسالت اليت ظهرت مؤخرا عن األنبياء والرسل والصحابة ، وخصوصا منها أفالم 
وال يف الصحبة فضال ترى يف النبوة مقدسا  قد الومسلسالت إيرانية حظيت بالتسويغ الشرعي من رموز شيعية 

 .، وفتحت بسبب ذلك أبوابا يعسر غلقها وقدرا 

وهي منع النابعة من أصول االعتقاد الصحيح ، هيب أن يتمسك بالنظرة الشرعية الصائبة وعلى جممعنا امل
، فالنبوة مقدسة والصحبة جزء من سرية نبينا الصحابة مهما اختلفت درجاهتم يف التفضيل و جتسيد األنبياء 

 . حممد صلى اهلل عليه وسلم 

العلماء فيما يذهبون إليه من األحكام  مع عليها جيوعلى الدوائر املسؤولة يف كل بلد إسالمي أن تلتزم مب
حتت ، ممنوعاته وتعدي حدوده وما يستصدرونه من قرارات ، محاية للدين ممن يسعون جاهدين اىل استباحة 

 اهلل حدود يتعد ومن تعتدوها فال اهلل حدود تلك" قال تعاىل ، وما هو كذلك مسمى احلرية واإلبداع 
أال وإن لكل ملك حمى أال وإن " وقال صلى اهلل عليه وسلم (  992البقرة " )  الظالمون هم فأولئك

 .  (1) " محارمه حمى اهلل

ومساحة احلرية وما يصلح للغرب ال يصلح بالضرورة للمسلمني ، فنحن نصدر عن ثقافة خمتلفة عنهم ، 
واحرتام املقدس ، واالجتهاد ضمنها اإلميانية ممتزجة بروح املسؤولية ليست سائبة وال مطلقة بل هي  يف اإلسالم

 .  إال بكل خري يف كل احلاالت ال يأيتغري هني ، و متسع 

فعالم هذا االجنذاب اىل غرينا ؟ وعالم هذا االتباع السخيف ؟ يف احلديث َعنح َأيب َسِعيٍد َرِضَي اللَُّه َعنحُه 
رًا ِبِشربحٍ َوِذرَاًعا ِبذِ " :  َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَليحِه َوَسلََّم قَالَ  َلُكمح ِشبـح َر لََتتَِّبُعنَّ َسَنَن َمنح قـَبـح رَاٍع َحىتَّ َلوح َسَلُكوا ُجحح

 .  (2) "؟  َفَمنح : قَاَل ؟ يَا َرُسوَل اللَِّه الحيَـُهوَد َوالنََّصاَرى : قـُلحَنا ، ُتُموُه ـَضبٍّ َلَسَلكح 

 .أرجو من اهلل ، يف اخلتام ، أن نوفق اىل اختيار القرارات املناسبة وأن توضع موضع التطبيق الفعلي  

  السبيلوعلى اهلل قصد 

 حــمــدة سعـيّـد
 مفتي الجمهورية التونسية

  
                                                 

1
 . باب فضل من استربأ لدينه: أخرجه البخاري  (( 

2
 .كتاب األنبياء   :أخرجه البخاري  (( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=669&idto=669&bk_no=50&ID=674#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=669&idto=669&bk_no=50&ID=674#docu
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 الخالصة 

، أو تقدميهم يف أفالم كارتونية ر متثيلية تشخصهم وتظهرهم صورة وصوتا اجتسيد األنبياء والرسل يف أدو 
أو كاريكاتورية ، وغري  أو تصويرهم يف رسوم ثابتة من خالل حنوت أو صور جدارية موجهة اىل األطفال ،

أقدارهم السامقة ، بدليل أن اهلل عز وجل قد أنزل ب استخفاففيه اعتداء على مقاماهتم العالية و ذلك ، 
األنعام )  "وكال فضلنا على العالمين "  ه وهو أصدق القائلنياألنبياء منزلة التفضيل على سائر البشر بقول

11  ).  

فاإلميان باألنبياء والرسل جزء من عقيدتنا  وال ميكن لألمة اإلسالمية أن ختتلف على ذلك قليال أو كثريا ،
ولوا آمنا باهلل وما أنزل ق "التوحيدية ودفاعنا عنهم هو دفاع عن محى اإلسالم ومقدساته وعليه قوله تعاىل 

وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي  واألسباطواسحق ويعقوب  وإسماعيلالينا وما أنزل الى ابراهيم 
 .  ( 621البقرة )  "أحد منهم ونحن له مسلمون النبيون من ربهم ال نفرق بين

إذ ال ميكن أن  متثيل أشخاص األنبياء والرسل مبن دوهنم يف الرتبة والفضل عند اهلل ، هو نوع إذاية ،و 
تطابق أحوال املمثلني أحوال األنبياء يف صور أبدانــهم وال يف طهارة أرواحـــهم وال يف سائر تصرفاهتم من 

وبناء على ذلك فإن من يتقمص شخصياهتم بالتمثيل فإنه يفرتي . االستقامة الكاملة لسانا وحاال وأفعاال 
    .عليهم بلسان احلال قبل لسان املقال 

قد ينتج عن متثيل أشخاص األنبياء يف بعض األحيان امتهان واستخفاف هبم اىل حد الّنيل منهم كذلك 
بعيدون عن التدين املطلوب وااللتزام  -غالبا  -وإنزال قدرهم ، فالذين يقومون بتمثيل أدوارهم أناس 

 .األخالقي ، مما يتيح املقارنة غري الالئقة واليت قد متس من األعراض 

درة على متثيل األنبياء بأشخاصهم هو عمل صعب جدا من حيث الوفاء به فنيا وتقنيا ، فاهلل مث إن الق
دة عن القدرة البشرية العادية  ــــــب األنبياء من القدرات والسمات النفسية واجلسمية والسلوكية الزائــــــعز وجل وه

مما جيعل مهمة التمثيل والتجسيد الفين عملية شبه مستحيلة ، بل  كي يكونوا أهال للقيام بالدور املنوط هبم ،
وقد حاول عدد من الناس جتشم عبء النبوة كذبا . وخملة إخالال كبريا بالصورة املنطبقة على حقيقة األنبياء 

وهبتانا يف عهده صلى اهلل عليه وسلم ، كمسيلمة الكّذاب ، فكانوا حمل سخرية وباءت حماوالهتم بالفشل 
 . الذريع 

وإذا كان الرسول صلى اللَّه عليه وسلم قد هنى عن حماكاة الشخص وهي الفعل مثل فعله والقول مثل 
ذهبت : قوله ، ففي احلديث الذي رواه اإلمام أمحد يف مسنده وغريه عن السيدة عائشة رضي اللَّه عنها قالت 
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ما أحب أين حكيت أحداً وأن يل كذا : " ، فقال أحكي امرأة أو رجاًل عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 
 !!، فكيف مبن يتقمص شخصية أحد االنبياء ؟" وكذا أعظم ذلك 

جتسيدهم يف األعمال الفنية  مسألةولئن اختلف األمر مع الصحابة رضي اهلل عنهم فانقسم العلماء يف 
فإن احلق أن مقامهم يف فضل الصحبة واحد وإن اختلفت درجات قرهبم من النيب  بني جميز وحمّرم وحمرتز ،

َقْد تَاَب اللَُّه َعَلى النَِّبيِّ ل" قال تعاىل كاملهاجرين واألنصار صلى اهلل عليه وسلم وسابقية فضلهم يف اإلسالم  
ُهْم ثُمَّ تَاَب َواْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر الَِّذيَن اتَـّبَـُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعسْ  َرِة ِمْن بـَْعِد َما َكاَد يَزِيُغ قـُُلوُب َفرِيٍق ِمنـْ

 .  ( 662التوبة )  " َعَلْيِهْم ِإنَُّه ِبِهْم رَُءوٌف رَِحيمٌ 

وبناء على ما تقدم فإن ما صح يف حق الرسل مجيعهم من حرمة متثيل أشخاصهم  ، يصح حكما يف 
 -رضي اهلل عنهم  -جيمع علماء األمة خلفا عن سلف على أن الصحابة متثيل الصحابة رضي اهلل عنهم ، إذ 

هم يف املقام املخصوص والقرب املعلوم من نبينا ورسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ، وأن قدرهم يعلو على 
: لم قدر باقي املؤمنني وسائر البشر مما عاش يف زمنهم أو جاء الحقا عنهم ، والدليل قوله صلى اهلل عليه وس

حبي أحبهم ، ومن أبغضهم ــاهلل اهلل في أصحابي ال تتخذوهم غرضا من بعدي ، فمن أحبهم فب" 
 " خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" :  ه صلى اهلل عليه وسلمــــ، وقول "فببغضي أبغضهم 

لو كنت متخذًا خلياًل غير ربي التخذت أبا بكر ولكن أخوة اإلسالم " وقال يف أيب بكر رضي اهلل عنه 
 .  "ومودته 

وحري مبجمعنا املوقر أن حيتاط من التصنيف احلكمي يف حق الصحابة ، ألن التساهل وإن كان على 
 . القدر اليسري فقد يتخذ ذريعة ، مثل الثلمة يف احلائط إن مل تسد أطاحت باحلائط كله ولو بعد حني 

وما تصاعد عدد األفالم واملسلسالت اليت فيها جتسيد لشخصيات الصحابة رضي اهلل عنهم ، إال دليل 
على استسهال احملرمات واقتحام احملظورات ، بل إن هذا السلوك يفعل اليوم فعل العدوى ، لثبوت الربح الوفري 

 .انب دينهم ومقدساهتم يف هذا النوع من اإلنتاج الدرامي باستغالل عموم مشاعر املسلمني يف ج

 والســــالم

 حــمــدة سعـيّـد

 مفتي الجمهورية التونسية
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 مشروع قرار

اعتبارا ملقام النبوة من حيث هي اصطفاء من اهلل وتفضيل منه على سائر البشر ، وحيث إن األنبياء 
وحيث إهنم أرسلوا أسوة يقتدى هبا ومثاال  معصومون عن اخلطايا واآلثام اليت ال يسلم منها عموم اآلدميني ،

وإنزال ملقاماهتم يهتدى به ونورا يستبصر به ، فإن يف جتسيد شخصياهتم يف األعمال الفنية هو حط ألقدارهم 
أو رمسهم صورا ثابتة  س ملقدسات األمة اإلسالمية ، وعليه حيرم متثيل أشخاصهم يف األفالم واملسلسالتـوم

 .وغريها من أشكال التعبريات الفنية اجملسمة املباشرة ية جدارية أو كاريكاتور 

ن سرية النيب صلى اهلل عليه من حيث إهنم جزء م، وما يصح يف حق األنبياء يصح يف حق الصحابة 
وحترمي متثيلهم عام  ، ومن حيث إهنم القدوة بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رغم تفاضل درجاهتم ، وسلم

   . فيهم مجيعا من غري استثناء 

 حــمــدة سعـيّـد

 مفتي الجمهورية التونسية

   

    



 

 

 
 العشرونو احلادية الدورة

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 م3154 -هـ 5341

 

 

 

 جتسيد األنبياء والصحابة

  يف األعمال الفنية

 
 

 
 

 

 إعداد

 األستاذ الدكتور

 عبد الفتاح حممود إدريس

 كلية الشريعة والقانون بالقاهرةب أستاذ ورئيس قسم الفقه املقارن

 عة بأمريكاوعضو جممع فقهاء الشري

 واخلبري باجملمع الفقهي للرابطة

 وجممع  الفقه الدولي

 م3154/ هـ 5343
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

سدددي حم   مددد  وبعدددر  لددد  و ددد ل  , والصدددوا والسدددوا بعدددر ا ليدددي  امحددد  لعيددد  ن, احلمددد  هلل ال اليددد  ن 
 :وبي .. والت بين هلم بإحس ن إىل ييا ال ين 

, والتفكدددل بعدددر ديابددد   يف ددد ,   تيجددد  بدددن الايفددد  والايفددد  ةدددن هتددد و   ل لددد  ب يددد   فدددإن ا اددد  ا سدددواي 
وإحمدد   مدد  ييهددل لدد   ن كددن يتدديىل  دد   دد ا , بددن  دد يد الدد ين تدد اا   ددر  لعتشددكييف ذ كلدديف تدد اا و ددر  الفدد  
واحمطديس  فدد    ,  الد  اسدت رس ب يد  -وكد  فهيديا بد  اعتميد س ا سدواي  ,  حم   حمسليا  حماسد م إىل  د ا الد ين

الاتدددي  زددديا  تصددديير ا حمليددد جت والصددد  ب  و سدددي    صدددي  م ذ  -واحمطليددد  بددد  سدددعي   , ال  ددد ا الددد ينبعدددر   
ولدد ا  دد ن  دد ا الل دد  الدد   , و دد ت تاكددع م بددن ادد   حددت  دد ا, كدد  فددن الفدد   ذ  يددف م, ا بمدد   ال ااايدد 

الل دد  ا ط لددل والاددروع و دد  احمددتذم  دد ا , ع اددن كلدديف جعددم اي ددش الشددر , ا تصددرس الك ددع اددن اسدد اع  وف راتدد 
 :وا      الت لي 

 .حت ي  ا ا  يم: ا طعل ا و 

 .ح ي   ا حملي جت والص  ب : الارع ا و 

 .ح ي   ا حملي جت والرست والارق بيف م : ا  ص  ا و 

 .ح ي   الص  ب : ا  ص  ال  ين

 .ح ي   ا بم   الافي  و حمياب  : الارع ال  ين

 .ح ي   ا بم   الافي : ا  ص  ا و 

 . حمياع ا بم   الافي : ا  ص  ال  ين

 .ا  صي  بتهسي  ا حملي جت والص  ب  ذ ا بم   الافي : الارع ال  ل 

 .حكم التصيير والتم يت: ا طعل ال  ين

 .ح ي   التصيير وحكم : الارع ا و 

 .ايىن التصيير و حمياب : ا  ص  ا و 

 .حكم تصيير ا  في  الروح: ل  ينا  ص  ا

 .حكم حن   و  فع مت ديت   اع   و حم  ص  لآل اين: ل ا  ص  ال  

 .حكم حم ش الصيا ا سط   لآل اين بعر اليس اط ا  تعا : ا  ص  الرابع

 . حكم التصيير الايتيغراذ: ا  ص  اخل اس
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 .حكم التصيير بيس ات حم ت الصياا ا ت ر  : ا  ص  الس   

 .ح ي   التم يت وحكم : الارع ال  ين

 .ايىن التم يت و حمياب : ا  ص  ا و 

 .حكم التم يت: ا  ص  ال  ين

 .حكم  سي  ا حملي جت ذ ا بم   الافي : ا طعل ال  ل 

 . حكم  سي  ا حملي جت بن طريق الصيا: الارع ا و 

 .حكم  سي  ا حملي جت ذ ا بم   التم يعي : الارع ال  ين

 .حكم  سي  الص  ب  ذ ا بم   الافي : ا طعل الرابع

 .حكم  سي  الص  ب  بن طريق الصيا: الارع ا و 

 .حكم  سي  الص  ب  ذ ا بم   التم يعي : الارع ال  ين
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 المطلب األول
 تحديد المفاهيم

 الفرع األول
 حقيقة األنبياء والصحابة

 لفرق بينهماحقيقة األنبياء والرسل وا: المقصد األول

 :حقيقة األنبياء: أوال
 :معنى النبي في اللغة

إبوا اهلل تي ىل ان ا طار ان : ف لفليا, والفلأ  ي اخل , و م ا  ل ا, لاذ  الفيب اشت   ان الفليا 
 . (1)والفيب فييت ةيىن ف بت ,  و ل  ول عه, وا بوجت ان  أحم  ب ليحم ال    اا ه ل , الف   لرفيت 

 :بي في االصطالحمعنى الن
ف لرسدي   فلدت بد ليحم اخلد ذ الدد    ,ادن  وحدم إليد  ةعدديف  و  هلدم ذ  علد   و حملد  ب لرحليد  الصدد حل : الفديب  دي

 و  دي إحمسد ن  وحدر اهلل ,  ن الرسدي   دي ادن  وحدم إليد  ج اايدت    د  بتف يدت الكتد ل ادن اهلل, فيق وحم الفليا
 .(2)سياجت  ار بتلعي    ا ال , تي ىل إلي  بشرع

 :حقيقة الرسل: ثانيا

 :معنى الرسول في اللغة
 ي ال    اره واجليال بأ اجت الرس ل  : ف لرسي , ا شت   ان ا اس  , لاذ  الرسي  وا رست ان الرس ل  

 .(3)ب لتسعيم  و ال لض 

 :معنى الرسول في االصطالح
 .(4)تي ىل إلي  بشرع و ار بتلعي   لعف    و  ي إحمس ن  وحر اهلل , إحمس ن بي   اهلل إىل اخلعق لتلعيغ ا حك ا

 :الفرق بين النبي والرسول: ثالثا
 :بعر دو  فرق, ا تعش اليعم جت ذ ح ي   الارق بن الفيب والرسي  

                                                 

 , 886/ا صل ح ا فع : الاييام, 862/خمت ا الص  ح : الرا  ( 1)
 . 703/التيريا س : اجلرج ين, 852/ رح الي ي ا الط  وي  : ابن  يب الي  احلفام( 2)
 .808/خمت ا الص  ح ( 3)
 , 852/الط  وي   رح الي ي ا ( 4)
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 :الفريق األول
و اددد  الرسدددي  ف ددد  , سدددياجت  ادددر بتلعي ددد   ا ال, و ن الفددديب إحمسددد ن  وحدددم إليددد  بشدددرع, يدددر   ن بيف مددد  ا توفددد  

, فمن حملئ و ار بتلعيغ اد  حملدئ بد  إىل الفد  , وان مث فإن الفيب  بم ان الرسي , شرع و ار بتلعي   لعف   وحم إلي  ب
 .(1)وان   ا الاريق ابن  يب الي  احلفام , وإن مل يؤار ب لتلعيغ ف م حميب ف ط, ف ي حميب واسي 

 : الفريق الثاني
ادددن الفددديب والرسدددي  يطعدددق بعيددد  ا طدددوق  و ن  دددو, واددد لي  العاذتدددن واحددد , يدددر   ن الفددديب  دددي الرسدددي  
 , اآل ر

ويطعدق بعيد  اسدمر حمديب , فيطعدق بعدر الرسدي   د ا ا سدمر بد لفذر إىل اد  بيفد  وبدن الفد   الد ين  اسدت إلدي م
ال  ضدددم بيددد ع والسدددي  : وادددن  ددد ا الاريدددق, ب بتلددد ا  ن حمددديب  وحدددم إليددد , بددد لفذر إىل اددد  بيفددد  وبدددن احلدددق سدددل  حم 

 . (2)التات  اين 

 :لفريق الثالثا
إال  حمد  , و دي يلعدغ اد   وحدم بد  إليد , و ن الفيب  دي ادن  وحدر اهلل إليد , ير  ابن تيمي   ن الفيب غع الرسي  

 .(3)خبو  الرسي  ف    است إىل  يا   فرين ي بي م إىل التيحي  , مل يرست ل يا   فرين

 المقصد الثاني
 حقيقة الصحابة

 :معنى الصحابي في اللغة
يل: ااددر  الصدد  ب : صدد  يبال      . واَ ْ دد  ل, و ددي ذ اَ  ددت اصدد ا, واددع اَ  دد  ل َ  دد ح 

و دت اد  .  د ا كا  د حل و د ن كا َ  د  ل:   ,  د حل وَ ْ د  ل, وَ ْ دَ ل: ي   , واع الص حل   ل
 .(4)ال ا  يد ً ف   استص ل ؛ وا    ل اع   ل والص  ب  ا    ل 

 :معنى الصحابي في االصطالح
ف دي ادن ,  ت ان   ل  سف   و   را  و ييا   و سد ب   و ا ه     ل اسي  اهلل :     ا ا ا  مح     
ال ييدد  الصدد  يب  دد  بي  إال اددن : وحكددم بددن سدديي  بددن ا سدديل  حمدد   دد  , و دد ا ادد  ل   ددت احلدد ي , الصدد  ب 

                                                 

 ,852/ رح الي ي ا الط  وي  ( 1)
 . 6/ح  ي  الل جيا  بعر اجلي را ( 2)
 . 838/الفلياس : ابن تيمي ( 3)
 . 8/580لس ن اليرل ( 4)
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ادن ا   الفديب : و د   اجلرجد ين ,والصد يد ا و , سف   و سفتن  و غ ا اي  غ وا  و غ وتن    ا اع اسي  اهلل 
  إحمد  ادن ل دم الفديب : وان اليعمد جت ادن  د  , وإن مل تطت: و يت, وط ل    لت  اي  وإن مل يرو بف   اسدعم

 .(1) ولي ختعع  كليف ا ا بعر ا  د, وا س بعر ا سوا
ن او  بدن  ن يكدي , وا تلر   ا  ن     ل   ه ا  يا  ال يشرتطين ذ إطوق اسم الصد  يب بعدر  حد 

بعددر  ددو  بيددف م ذ ا ددرتا  , و ددي بعددر ا سددوا وإن  دد حميا ييتدد ون فيدد  الت دد جته برسددي  اهلل ,  دديد  الفدديب 
 . طي  الص ل   و ب ا   

 الفرع الثاني
 حقيقة األعمال الفنية وأنواعها

 حقيقة األعمال الفنية: المقصد األول

 : معنى الفن
 :معنى الفن في اللغة

واجدت ُاتَدَادَفنأ    كو  , و دم  جفد   الكدوا وطر د , ا س ليل: وا َفَ حم نُ , و م ا حمياع, لُاُفين  الَانُّ واح  ا 
الللدددْرُل ادددن : والَادددنُّ . احلددد  ُ : والَادددنُّ , والَادددَفُن ال صدددن, وافْددددَنل الرجدددت ذ ح ي ددد  وذ  طلتددد  جددد جت ب  فددد حمن, ففدددين

 الشمجت,

َاددن  . ذ فَددَن بيدد  فَددَن والتدلَاددفُُّن ف ْيعدديفوالرجددُت يُدَاددفاُن الكددوا َ   َيْشددَتقُّ   . يددْأب ب ليه اددل, وااددر َا اَافلدد : واجددت ا 
 واجت ا َين  

َاددن   وإ ن اععددس ليهمددع فُدُفيحمدد ً اددن . اَ  ددوُ  اددن الفدد  : كو َبددَفنو وابددرتاع وكو فُدفُددين اددن الكددوا؛ والُافُددين: ا 
ددديلأ فيدد  تَافددن إ كا  دد ن فيدد  طرااددق ليسدد  اددن : الت عدديط؛ ي دد  : فددنُ والتدلاْ . الفدد   َ   حم سدد ً ليسدديا اددن  ليعدد  واحدد ا

ْفس  بَت يَدُافُّ   فَدّف ً إ كا طر   ؛ والَانُّ . الطلْر ُ : والانُّ . ج   .(2)فَدفَدْفُ  الرجَت  َفُدفُّ  فَدّف ً إ كا َبفدلْيَت  . الَيف جت: وَفنل ا  

 :معنى الفن في االصطالح
وا د  , ا   اا وا   اا ا ستم ا ان ا حم ا والصد  ذ التمدر  وا  اولد : و حم , الي ابيض اليعم جت ةيف ه برف   

ا ف  دط : بأحمد , إال  حمد  بدر  بيد  ةيدىن    در حت يد ا ادن كلديف, حندي غ يد  بييف د  ا ليد    حمد   و   و يد   و حماييد 
 .  (3)ةا يا   ا تل  ا لع  ن (  الافين اجلميع ) ا حمس حمي  ال  متيت إىل اال  ه  يل الف ب  اجلم لي  

                                                 

 . 837/التيريا س , 831/ا طعع بعر  بيال ا  فع : الليعم( 1)
 .  885/خمت ا الص  ح , 87/786لس ن اليرل : ابن افذيا( 2)
 . 8371 -5/8372ا يسيب  اليربي  ا يسرا :  ان غرب  . ميب  ان اليعم جت بإ را   جم( 3)
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استه ب  و سدي ا ادن  تيلع بن اجلم   ميت   ب لتفذيم والتيا ن احملكمن, و  ا التيلع مي ت: وبرف  بيل م بأحم 
 . (1)الاف ن    يفايت ب  احماي ال وج احمي  بمي   

 .  (2) وايع  ذ  ياا ايجل  ,م  ول  اللشر لتصيير ح  اق اليجي  واحميك س   ذ حمايس : وبرف    رون بأحم 

ح د اق اليجددي  ف سدل, بددت يتيدد    ولكدن الاددن  وسدع جمدد ال ادن  دد ا التيريددش؛  حمد  ال ي تصددر بعدر تصدديير
كلدديف إىل  سددي  احمايدد الس الافدد ن حماسدد , والتيلددع بددن اشدد بره وتصددياات  و ح سيسدد , سددياجت    حمدد   دد   حل دد اق 

 .ك ف , وليس هل     وجي  ذ اخل اج احل   ي لي   ي  ذ  اليجي ,  ا تيلعا بن

الافين التيلعي   ون غع   ال  تت د  اد  ا وسديط  لييد  الافد ن : ا ش يا بف  ا ي  رين إطو   بعرل ا فإن و 
ولددد ا بددد  بدددن , ليف عددد  إىل غدددعه, سدددياجت  ددد   ه ذ الطلييددد   و ا ه ذ  ي لددد  بيدددن الاكدددر, هبددد  بدددن احماي لددد  ب جلمددد  

 .(3)وحني   ,   ل ف جت وا يسي م والشير والرسم: احماي ل  بيس ات

 :معنى الفنان
ا ي  بدد س  كو حس سددي     دد  تسددتطيع  ن تعددت ط,  دد م اي دديل: ف دد  برفدد  الددليض بأحمدد  و ادد  الافدد ن

بعدددر حتييدددت  ددد ه ا ي  بددد س إىل لدددين ادددن ا  اجت  اخلايددد  الددد  ال يددد ا    الفددد   اليددد  يين, وكو  ددد اا تيلعيددد     ددد 
 .(4)وهترك في   ح س  اجلم     ع ذ الفاس االحماي  اجلميت, ي

 المقصد الثاني
 أنواع األعمال الفنية

وفدددن , وفددن الصددي , فددن الط ددم: ا ددت,  ددي جت حتدد  اسددمر الاددن بعددر سددليت اعدد  بيددض ا   اج الددليض  
حمدددتكعم  بعدددر الدددرغم ادددن  حمفددد : " ي دددي , و ددد   حمكدددر بيدددض ا ت صصدددن  ن يكدددين ذ كلددديف فدددن, وفدددن احليددد ا, احلدددرل

فإحمد  ال فدن الط دم وال فدن الصدي  , بطري   جم  ي  بن فن الط م وفن الشطرحمج وفن احلي ا وفن احلرل واد  إىل كلديف
: ا دت, (5)حتد    امد  الافدين الد  تشدتمت بعدر الافدين االسدت طي ي   كد  ميكدن إ ااجد , وال فن احلي ا وال فدن احلدرل

                                                 

 : يراجع الرابط الت يل( 1)
        85&pageid=528&lasttype=823http://www.qeyamhome.net/details.aspx?type= 

 .ا ص ا الس بق ( 2)
 . 153/م ا اصت ذ الع   وا  ل ا يه: إايت يي يل, 5/8371ا يسيب  اليربي  ا يسرا ( 3)
 : يراجع الرابط الت يل( 4) 

       85&pageid=528&lasttype=823http://www.qeyamhome.net/details.aspx?type= 
 
 .ولكف     ل   تست  ا حت ي ا لعتيلع بن بعم اجلم   , ا  ااك احلسم: لاذ  تيين حبسل ا  ت( 5)



 7 

, والشددددير والدددد ااا , ا يسددددي م:  ا ددددت,  (1) والافددددين ال يف ايكيدددد  ,وادددد  يتاددددرع بف دددد ,  والف دددد  والتصدددديير, اليمدددد اا
  .(2) " واخلط ب 

, اليمد اا: حبيد  يشدمت, فن اسدت طي م  و  يفد ايكم وا تلر   ا احنص ا اسمر الان فيم  يص ق بعي  
 . وحني  , واخلط ب , وال ااا , والشير, وال ف جت, وا يسي م, والف ش, وال  رف , والتصيير, والف  

  الددد  ختدددتم بدددإ ااك : الافدددين اجلميعددد :  دددم, و ددد    حمددد  الافدددين ذ السددد بق تتفددديع إىل دودددد   حمدددياع اايسددد
 .و م ال  ختتم بإ ااك الف فع : والافين الي لي , ال  ختتم بإ ااك اخلع: والافين السعي ي , اجلميت ان ا  ي جت

 : بتل ااس   رن تصفيا    حمياب  ا  يرا بإال  ن   ا مل ميفع الليض ا

  ف لليض جيع    حمياب  دود  ب بتل ا السكين  و احلر   الل حمي   و اليج احمي:  

إال , وإن   حمد  سدد  ف  ذ كا دد ,  دم الدد  ت ديا بعددر التف سددق الي عدم وا فط ددم: فد لافين السدد  ف  -8
 .لف ش والرسم   لتصيير والف   واليم اا وال  رف  وا,  ن   ا ال ميفع ان ا به ل هب  بف  احليت  

وت دديا بعددر إحدد ا  االحمايدد الس ,  ددم الدد  تسددتيمت في دد  حر دد   بلدد جت اللدد ن: والافددين احلر يدد  -8
 .وحني   ,    يسي م والر م وال ف جت, الفاسي  وإد اا ال راا  والتأدر بعر ا ش     و الس اع

وال فددددد جت  الشدددددير: واف ددددد , الددددد  ادددددن  دددددأل  حتريددددديف اكددددد ان الدددددفاس واليجددددد ان: الشددددديري  والافدددددين -7
 .وا وبري  والرتاجي ي 

   وجيع   الليض  ابي   حمياع تلي  لع يا  ال  تي  بف: 

 .  لر م والري ض  : ففين  سي  -8

 .وحني   ,    يسي م والشير وال ف جت وا  ل: ففين مسيي  -8

 .   لرسم والتصيير والف   وال  رف  واليم اا : ففين بصري  -7

 .ان ا سرح  و السيفم    تعيف ال  تش   : ففين تألياي  -3

  فهيع   بعر حميبن, واف م ان اابر ذ الافين  ا ن و يب   واك حم: 

, وا يسدي م, وال فد جت, الشدير: واف د , ب   ذ  ا ن ايدن  ون غدعهإي  و م ال  يتم : ففين  ا حمي  -8
 .وحني   , والر م, وال ااا 

                                                 

والافددين , الفاسددم واالجتمدد بم الدد   يدد وا  ا ددت اجلم بدد  بددن  بلدد ا   بشددكت بفيددي  وو ياددم  ددم التا بددت: ال يف ايكيدد ( 1)
 . م ان  أل  إح ا  كليف التا بت : ال يف ايكي 

 . 5/8371ا يسيب  اليربي  ا يسرا ( 2)
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, والف ددد , الرسدددمو , التصددديير: اف ددد و , يدددتم تكييف ددد  واشددد      ذ ايضدددع ايدددن: ففدددين اك حميددد  -8
 .واليم اا, والف ش

 فهيع   حميبن, و فا   الليض وفق ا  هتس اف   وا  ال هتس: 

 .وحني   , الشير واخلط ب  وال ف جت: وال  اف  , الافين الكواي  -8

الاددن التشددكيعم  : ويفدد اج حتت دد , و ددم الدد  تيدد  بددن ا فكدد ا بطري دد   سيسدد : الافددين التصددييري  -8
 .(1)وحني   , والر م وال ف جت وال ااا , وا يسي م, والف ش والف  , والتصيير, ليم اا  

 :أوجز بعضها فيما يلي, هذه التقسيمات ال تخلو من مآخذو 
 ن  دد ا الاددن ال يتصددش بصددا  السددكين إال بيدد  , غددع   يددق, فددإن إطددوق السددكين بعددر بيددض  حمددياع الاددن

حمذدرا  د  ميد ا  فيد  , إال  حم   لت مت ا  ال يص ق بعي  اسمر الان السد  ن, الاراغ ان اليمت ال    طعق بعي  كليف
 .اع  حم  ك  يص ق بعي  اسمر الان و ي ذ   ه ا رحع  , ان حر   ان ي يا ب 

, غع   يدق  د ليف, ال  ا ت هل  ب لر م والري ض ,  م   ن إطوق اسمر ففين  سي  بعر بيض  حمياع الافين
ب بتل ا  حم  مت يدت  و ا دم  و اد   د هب م  ,  يل  وا  مي ا  بعر ا سرح اعمي , اعميس   يل  فإن الافين اللصري 

 .فن  سم  و مسيم  و حنيمه  غع   يق : ول ا   ن ت سيم الان إىل, ك  يؤ   بعر ا سرح

  ميكددن فددإن الافددين الدد   ددفا  بعددر  لدد   ا حميدد,  ادد ين واكدد ين: وا ددت كلدديف ذ بدد ا ال  دد  ت سدديم الاددن إىل
 .و  ليف الافين ا ك حمي  ميكن تصيا كليف في     ليف , إي  ب   ذ اك ن اين

 ن الافددين احملسيسدد  , و دد ا تصددفيش الاددن وفددق وسدديع  برضدد   ن   حمدد  اسددرح   و سدديفم  غددع   يددق  دد ليف
يصدددعد  ددد ا  وادددن مث فدددو, ميكدددن الي دددي  بعي ددد  واشددد      ادددن ا سدددرح  و السددديفم , وا عميسددد  وا سدددميب  وا رايددد 

 .لت سيم الان وف   هلم  

 من طدد  اددن الافددين الدد  تتاددق ذ  دد ه , حبيدد  يلددم الاددن كو الطلييدد  ا ييفدد , وا وىل  ن ت سددم حبسددل طلييت دد 
 .الطليي  

 .اليم اا و , والف  , والتصيير, والرسم, والف ش, ال  رف : يف اج حت  الافين التشكيعي : فم و

 .والي   والتم يت  شير وال ف جتال: ويف اج حت  فن ا ل  جت

                                                 

 . 86/ سوام اف ج الان ا:  م   طل, 868/فعسا  اجلم   :  م   بي اي ن, 5/8371ا يسيب  اليربي  ا يسرا ( 1)
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الددد    صدددم لليددد ن حكدددم  سدددي  ا حمليددد جت والصددد  ب  ذ , واددد  ييفيفددد  ادددن  ددد ه ا حمدددياع ذ  ددد ا الل ددد  
 لدددد  الدددد  يتصدددديا في دددد   سددددي  ا حمليدددد جت  ,والتمثيوووول ,والنحوووو  ,والرسووووم ,التصوووووير:  ددددم ففددددين, ا بمدددد   الافيدددد 

    . كن ي يا هب  والص  ب 

 الفرع الثالث
 مقصود بتجسيد األنبياء والصحابة في األعمال الفنيةال

 :معنى التجسيد
دي ُ : وافد , اصد ا جسلد  :ذ الع د   يهستال  ديُمَ   ومَتَ دُُّعَ د : الصُّدياَا   َ ْس     : الصُّدياَا   َ َسُّد ُ : ي د  ,    َ ْس 

دددُمَ   ومَتَ دُُّعَ ددد  ددد ُ , َ َسُّ فَدْيددد   , َاددد  لا    حَتَيُّهُلَددد  إ ىَل : الطل  َددد    وَ َسُّ دددَ ً   ََاددد َا َبيدْ عَددد ً : وَ َسلدددَ س  الصُّدددياَُا َواض  ,    مَتَ دلعَدددْ  َ  ا 
جسددم : اجلسدد و , و سلدد س  فيدد  احلكمدد  ذ  ا ددر  دديا  , إكا ا تسددل   ددكوً  و   للًدد   سيًسدد :  سلدد س  الاكددراُ 

حمس ن  .(1)  سلم: َ َسل ,  م  ت ي  ان اجلسم: الل ن, ت ي  اف : واجَلَس , ا  

 م  طلددد  الطلييددد  و أّلددد  , حتييدددت ا فكددد ا وا شددد بر إىل   دددي جت ا  ايلددد  و فيددد    سيسددد : وا  صدددي  ب لتهسدددي 
 .(2)   م تسمع وتستهيل

  ي حتييت ا فك ا والتصيااس بف م إىل   ي جت ا  ي : و سي  ا حملي جت والص  ب  ذ ا بم   الافي  الس ب  

 .اش   ا , يل و لعف  ر  ن هلم و في هلم وجي ا  سيس  حبي , و في    سيس 

, التصدددييرو ددد ن ا تصددديا  ن يدددتم  سدددي  م ادددن  دددو  , وإكا  ددد ن  سدددي  م ذ ا بمددد   الافيددد  هبددد ه ا   بددد 
,  و  دفع مت ديدت هلدم,  دي حكدم اسدم  ديا م, فدإن اد  يتفد و  حكمد  ذ  د ا الل د  ,والتم يت, والف  , والرسم

  .  م ذ  بم    اااي   و ت مم   ي  

                                                 

 . 33/خمت ا الص  ح , 7/880لس ن اليرل ( 1)
 (2) http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D 

2% B 1% D 2% B 8% D 2% A 2% D 1%2 A&word=%D 2% AA%D 2% AC%D 2% B 7% D
1%2 A%D 2% AF 
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 المطلب الثاني
 حكم التصوير والتمثيل

 الفرع األول
 وحكمه التصويرقيقة ح

 معنى التصوير وأنواعه: المقصد األول
 معنى التصوير: 

 :في اللغة تصويرمعنى ال
 , ي د و دم الشدكت واهليدد  واحل, ُصديااالادع  :الصُّياو , الصياا: واالسم اف , اص ا  ّيا يصيا: التصيير 

 دّياه  دياا حسدف  : ي د  , والتلَصد و يُر التم ديدت ,وَتَصديلْاُس الشدمجت تيمهد  ُ دياتَُ  فَتَصديلَا يل ,وَ يلاُه َتْصي يراً فَتَصيلاَ 
 .(1) إكا تكيحم  ل   ياا و كت: وتصّيا,    تشكت: فتصيا

 :معنى التصوير في االصطالح
 ددم : والصددياا, والدد  ال  ددت هلدد (  التم ديددت )  هلدد   ددت الدد  ددفع الصددياو , ا  ددك  اسددم يطعددق التصدديير بعددر 

 دددكت خمعددديق ادددن خمعي ددد س اهلل تيددد ىل جمسدددم    حمددد    لصدددفم,  و غدددع جمسدددم , والا  ددد جت ال ددد اام غدددع الط ددد و  
 ددت ادد    دد  بددن : والصددياا  دد ليف, ( ددياا ) وط اادد  ايدد  ال يار ددين بددن التم دد   وغددعه, ويطع ددين بعددر اجلميددع 

 .(2) ا  يرسم ذ ال  ن, و ي الصياا ال  في : و م  يل , ب   ل ,  صياا الكت لاط   نا  ت و 

 لصدياا اجلسدمي  جدي ر اتصدت بسديط ال ف,  دياا الشدمجت اد  بد  هتصدت الشدمجت ب لايدت: ا فد و اجلرجد ين و     
ا ادد  يفددت ش بدد  الصدديا  :و دد   الراغددل, الفذددر الدد     اددن اجلسددم ذ   بددت لعبيدد   ال وددد  ا  ا دد ,وجددي  حملعدد   وحمدد 

 صدياا ا حمسدد ن   :وكلدديف ضدرب ن  حدد مه   سدي  ي ا د  اخل  دد  والي اد  بدت واحليدديان ,ا بيد ن ويتميد  بدد  بدن غع د 
  لصياا ال  ا تم هب  ا حمس ن ادن الي دت والرويد  وا يد ين الد    :ال  ين اي ي  ت ا   اخل    ف ط ,والار  ب  ي يف 

 . (3) م هب  

 أنواع التصوير: 
 و يددتم ,  و حنتدد , وادد   دد ن حم شدد , والسدديفم ام, واليدد و , فمفدد  التصدديير الايتدديغراذ, عتصدديير  حمددياع بدد ال 

: بددد  و  دددد نوكلددديف  عددد   دددد  يدددتم بعدددر   ددددي جت ذ احل ي ددد  كددد  فيدددد  الدددروح , وحني دددد ,  و ا  ددد    الي ويددد , ب   دددي 

                                                 

ا يهدددم اليسددديط : ع ددد  اليربيددد جممدددع ال, 88/753تددد ج اليدددرو  : اجلدددي ر , 856/خمتددد ا الصددد  ح , 3/337لسددد ن اليدددرل ( 1)
/582 . 

 . 803, 11/ايهم ل   الا   جت :  م  اوا .  ( 2)
 . 832/التيريا س , 365/التي يش بعر ا م س التي ايش : ا ف و ( 3)
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 و يدتم بعدر   دي جت ات يعد  , و يا الطلييد    جلم  اس:  و ك  ليس في  كليف,   حلييان:  و غع ب  ت,    حمس ن
 . جمسم    حم  الصياا  و غع جمسم , ال وجي  هل 

في تصدر بيدين اهلل تيد ىل , و     ن ايضيع الل د  اتيع د  حبكدم  سدي  ا حمليد جت والرسدت ذ ا بمد   الافيد  
 :و  ا يشمت ا  يعم,    ب مل تكن هب ه ا اسياجت   ن لعصياا  ت  , ذ الل   بعر بي ن حكم تصيير اآل اين

 . و حم  ص   حكم تصيير اآل اين  ياا   اع :  وال

 . حكم حن   و  فع مت ديت   اع   و حمصاي  لآل اين : د حمي 

 .وحنيمه  , واجلع   لياق والفسيج : حكم حم ش  يا اآل اين بعر اليس اط ا  تعا : د ل  

 . الصياا ا ت ر  وس ات حم ت حكم التصيير الايتيغراذ  و : اابي 

 المقصد الثاني
 حكم تصوير ما فيه الروح

 و بصدياا , سدياجت  د ن تصدييره ب ليد  بصدياا ال جدرا هلد  وال  دت, ا تعش الا   جت ذ حكم تصيير ا  في  الروح
 ن   حمد  اد  ا  دعل   و سد اع   و ,  يد    حمد  ا د  ا الد  تت د  ذ الصدياا, وسياجت   حمد    اعد   و حم  صد , هل  كليف

 :ا ا ل دود وهلم ذ كليف , يمه حن

 :المذهب األول
و دددي الددد    ددد   بددد  ا ددديا , سدددياجت  ددد ن هلددد   دددت  ا ال, يدددر    ددد  ب  حراددد  تصددديير اددد  فيددد  الدددروح اطع ددد   
 .(1) وا بر الفيو  احمي    ا ا ع بعي , احلف بع ا يا احلفاي  والش فيي  و : واف م, الا   جت

 :المذهب الثاني
:  حد   :  حمد  ال هتدرا ادن التصد وير إال اد  تديافر فيد   درو  دودد  -و دي ف  د جت ا  لكيد   -ير  ان ك ل إلي  

  لصددديا ا ف ي ددد  بعدددر اجلددد اان  و الدددياق  و : فدددإن   حمددد  اسدددط  ,  ن تكدددين  دددياا إحمسددد ن  و حيددديان هلددد   دددت
, مل حتدرا, حلدم إال بد فدإن   حمد  حم  صدت   كد  ال ييديش ا,  ن تكين   اع  ا بلد جت: د حمي  ,   حم  اكرو  , ال ي ل

 ن تصدفع , ا  ابت ه بيدض ا  لكيد   ون    در م: د ل   ,  صياا إحمس ن  و حييان ا طيع الر    و ال ااع  و حنيمه 
  لتم ديدددت ا ف يتددد  ادددن : فدددإن  دددفي  كددد  ال يددد وا,   حل يددد   و الف ددد    و احلهددد اا  و حني ددد : الصدددياا كددد  يددد وا

وإن  دد      ددر ا  لكيدد  حبرادد  الصددياا وإن  ددفي  , مل حتددرا, ع احلعددي   و ا غ يدد  و ا صددفي  اددن بيددض  حمدديا , اجلعيدد 

                                                 

: ابددن ااعددد, 8/333ا حمصدد   : ا ددر او , 8/828ال واجددر : ابددن حهددر اهليتمددم, 8/837ح  ددي  الط طدد و  بعددر الدد ا ( 1)
 .  8/732ا ل ع 
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فدإن   حمد  الصدياا اسدط   , وير  ابن مح ان احلفلعم حبرا  ا    ن ل  طي  وبرع وبمق ان الصيا, ك  ال ي وا
 .(1)مل حترا بف ه 

 :المذهب الثالث
و حمدد  ال هتددرا اف دد  إال ادد  اختدد   ددفم  , مل يكددن سددياجت  دد ن هلدد   ددت  و, يددر    دد  ب  بدد ا حرادد  الصدديا اطع دد 

 .(2)ومل تفسل   تل السعش إىل  ح  , لييل  ان  ون اهلل سل  حم 

 :أدلة هذه المذاهب

 :بما يلي, استدل القائلون بتحريم الصور في الجملة
 :أحاديث منها, السنة النبوية المطهرة: أوال

فعمد  , و   سرتس سد يا يل ب دراا فيد  مت ديدت, ان سار   ا اسي  اهلل : " بن ب اش  اضم اهلل بف       -8
  لدد  , يدد  ب اشدد    دد  الفدد   بدد اب  يدديا ال ي ادد  الدد ين يلدد  ين خبعددق اهلل: و دد  , وتعددين وج دد , ا ه  تكدد 
إن   دددد  ل  دددد ه : "  دددد   : " وذ اوايدددد    ددددر , "ف طيفدددد ه فهيعفدددد  افدددد  وسدددد  ا  و وسدددد  تن : ب اشدددد 

فأ دد س السددرت : " وذ اوايدد  د ل دد   لدد    لدد , " حيدديا ادد   ع ددتم : ي دد   هلددمو , الصدديا ييدد بين يدديا ال ي ادد 
 .(3)" فك ن يرتاق هبم  ذ اللي  , فهيعت  ارف    و ارف تن

مسيد  : ف د  , فر   اصياا يصديا ذ الد اا,   ت  ااا تلىن ب   يف  لسيي   و  روان"  حم   بن  يب  ريرا  -8
 و لي ع ديا , فعي ع ديا كاا, وان   عم كدن ك دل قعدق  ع د    ع دم: "     اهلل تي ىل: ي ي  اسي  اهلل 

 .(4)"  و لي ع يا  يعا , حل 

: ف دد  , إين اجددت   دديا  دد ه الصدديا فددأفتين في دد : ف دد  ,  حمدد  جدد جته اجددت" بددن ابددن بلدد   اضددم اهلل بف مدد   -7
 حملددديف ةدد  مسيدد  اددن  :و دد  , بعددر ا سدد  يدد ه عحددو وضدد, فدد حم  افدد , ا ن اددين: مث  دد  , فدد حم  افدد , ا ن اددين

فيي بد  , جييت ل  بكت  دياا  ديا   حماسد ,  ت اصيا ذ الف ا: ي ي  مسي  اسي  اهلل , اسي  اهلل 
 .(5) "ف  فع الشهر وا  ال حماس ل  , إن  ف  ال ب  ف بو: مث    , ذ ج فم

                                                 

 . 7/587اآل ال الشربي  , 8/831 ش   ال ف ع : الل يب, 8/773الشرح الكلع وح  ي  ال سي م بعي  ( 1)
 . د8723سف  , 81ب   , 53/جمع  اليبم ا سوام , 88/81اوح ا ي ين ( 2)
 ( . 8662, 7/8666  يد اسعم , 5/8888  يد الل  ا  . )   رج   الل  ا  واسعم ذ الص ي ن ( 3)
 ( . 7/8638  يد اسعم , 5/8880  يد الل  ا  . )   رج  الل  ا  واسعم ذ الص ي ن ( 4)
 . 7/8630  رج  اسعم ذ   ي   ( 5)
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 ال تد ع  دياا ,   ال  بي يف بعدر اد  بي دين بعيد  اسدي  اهلل: "     ل  بن  يب اهلي ج ا س    ن بعي   -3
 .(1)" وال   ا اشرف  إال سييت  , إال طمست  

و دد  سددرتس بعددر بدد يب  احمي دد  فيدد  اخليددت , اددن سددار  دد ا اسددي  اهلل : " بددن ب اشدد  اضددم اهلل بف دد    لدد  -5
 .(2)" فأارين فف بت  , كواس ا جف  

 :وجه الداللة منها
سدياجت   حمد  جمسدم   و , واس الدروح ف  س   ه ا ح  ي  الفكع الش ي  بعر ان  دفع  ديا ك  

 .ك  ي   بعر حرا   في   , غع جمسم 

 :بما يلي, استدل من قال بحرمة ما كان مجسما من الصور دون غيره
 :السنة النبوية المطهرة

إن ا واكد  ال تد  ت :  د   اسدي  اهلل : "  د   او  بسر بن سيي  بن  ي  بن   ل  بن  يب طع    -8
ف عدد  ليليدد  اهلل اخلدديالين , فددإكا بعددر ب بدد  سددرت فيدد   ددياا, مث ا ددتكر  يدد  فيدد حم ه: بسددر  دد  , بيتدد  فيدد   ددياا

:  مل تسدمي  حدن  د  : ف د   بليد  اهلل,  مل ق حمد   يد  بدن الصديا يديا ا و   , ابيل ايميحمد   وج الفديب 
  .(3)" إال ا م  ذ ديل 

ف د   يل , و د ن الد ا ت إكا   دت اسدت لع , ار  ن لف  سرت في  مت    طد : " بن ب اش  اضم اهلل بف     ل  -8
بعم د  :  فد  حم دي , و  حم   طياد :   ل , فإين  عم    ع  فر يت  ك رس ال حمي , حييل   ا: اسي  اهلل 

 .(4)" فكف  حمعلس   , حرير

فعمد  , و   سرتس سد يا يل ب دراا فيد  مت ديدت, ان سار   ا اسي  اهلل : " بن ب اش  اضم اهلل بف       -7
  لدد  , يدد  ب اشدد    دد  الفدد   بدد اب  يدديا ال ي ادد  الدد ين يلدد  ين خبعددق اهلل: و دد  , وتعددين وج دد ,  تكدد  ا ه

 " .فك ن يرتاق هبم  ذ اللي  , فأ  س السرت فهيعت  ارف    و ارف تن: ب اش 

 :وجه الداللة منها
بعي د   و تيطدأ  يتكدأا  اد  اد   د ن ا مد  ذ دديل يعدلس  و وسد  ,  ف  س   ه ا ح  ي  حرا  الصيا اعسدم 

 . فو هترا , ب    اا

                                                 

 . 8/666  رج  اسعم ذ   ي   ( 1)
 . 7/8663  رج  اسعم ذ   ي   ( 2)
 ( . 7/8665  يد اسعم  , 5/8888  يد الل  ا  . )   رج  الل  ا  واسعم ذ   ي ي م  ( 3)
 . 7/8666  رج  اسعم ذ   ي   ( 4)
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 :بما يلي, إال ما اتخذ منه ليعبد من دون اهلل تعالى, استدل القائلون بإباحة الصور مطلقا
 .(1)     تيل ون ا  تف تين واهلل  ع كم وا  تيمعين ﴾  ﴿:     تي ىل

 :وجه الداللة من اآلية
ادددع  ن اهلل , بعدددر  ياددد  بلددد   م لع دددف ا الددد   ددد حميا يصدددفييل بدددن اهلل سدددل  حم  حمكدددع إبدددرا يم بعيددد  السدددوا 

فدد   بعددر حرادد  الصدديا إكا اختدد س لتيلدد  اددن  ون اهلل ,  دد سددل  حم  الدد    ع  ددم و عددق  بمدد هلم  حددق  ن ييلدد  اف
  .تي ىل 

 :السنة النبوية المطهرة: ثانيا
مسيد  : ف د  ,   اصياا يصديا ذ الد اافر ,   ت  ااا تلىن ب   يف  لسيي   و  روان"  حم   بن  يب  ريرا  -8

 و لي ع ديا , فعي ع ديا كاا, وان   عم كدن ك دل قعدق  ع د    ع دم: "     اهلل تي ىل: ي ي  اسي  اهلل 
 " . و لي ع يا  يعا , حل 

 :وجه الداللة منه
ولددي   ,في عددق ا ددت  ع دد , إن  دد ا احلدد ي  محددت الفكددع فيدد  بعددر اددن  صدد   ن يت دد    ددفي  اخلدد لق سددل  حم 

و دم كد  ال ,   لشهر واجلل   والشمس وحني د :  فع تصيير  يا الطليي ,   ن يرا  ب  الفكع بعر التصيير اطع  
   .وان مث فإن احل ي  ال ي   بعر حرا  جمر  التصيير , هترا تصييره ب تا ق

فعمد  , فيد  مت ديدتو   سرتس سد يا يل ب دراا , ان سار   ا اسي  اهلل : " بن ب اش  اضم اهلل بف       -8
  لدد  , يدد  ب اشدد    دد  الفدد   بدد اب  يدديا ال ي ادد  الدد ين يلدد  ين خبعددق اهلل: و دد  , وتعددين وج دد , ا ه  تكدد 
إن   دددد  ل  دددد ه : "  دددد   : " وذ اوايدددد    ددددر , "ف طيفدددد ه فهيعفدددد  افدددد  وسدددد  ا  و وسدددد  تن : ب اشدددد 

 " . حييا ا   ع تم : وي    هلم, الصيا يي بين ييا ال ي ا 

 :الداللة منه وجه
وإال لدي  د ن ادرا ا بد  حراد  التصديير , إن احل ي   مي  بعر ا  يصدفع ادن التم ديدت لييلد  ادن  ون اهلل تيد ىل

 رك وال  تتدإك  يش يكين ب ال ا صيا     ان ب ال ا ش,  فلر إىل خم لا   ياب  الشرع, اطع  

 .كليف ا  ييل  ان  ون اهلل سل  حم  فتين محع  بعر  ن يكين ايصي  ذ حق ان  فع ان , وال اين

                                                 

 .ان سياا الص ف س  16, 15اآليت ن ( 1)
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 :شرع من قبلنا: ثانيا
َول ُسدَعْيَم َن الدرايَد غُدُ وَُّ   َ دْ رأ َوَاَواُحَ د  َ دْ رأ َوَ َسدْعَف  لَدُ  َبدْنَ ﴿ :     اهلل تي ىل ذ حق سعيم ن بعيد  السدوا -8

دْن َبدَ ال  السلدي ع   اْل  ْطر  َوا َن اجلْ نا َان يَدْيَمُت بَدْنَ يََ ْي   ب إ ْكن  َابا    ُ ْم َبْن  َْار حمَ  حمُ   ْدُ  ا  فدْ يَدْيَمعُديَن لَدُ   .َوَان يَ  ْغ ا 
َي سو  َا نو َ  جلََْيال  َوُ ُ واو الاس   .(1)﴾ َا  َيَش جت ا ن  لَ ا يَل َومَتَ د يَت َوج 

 :وجه الداللة منها
ولدددي  ددد ن ا دددرا  , ليصدددفيين لددد  اددد  يشددد جت, سدددوا فددد  س اآليددد  الكرميددد  تسددد ع اهلل تيددد ىل اجلدددن لسدددعيم ن بعيددد  ال

, و دي وإن  د ن ادن  درع ادن  لعفد ,   لتم ديدت, ف ل  اآلي  بعر حت الصيا ولي   ن هل  جدرا,  ف بت  ل  التم ديت
 .فك ن  رب  لف    ليف , إال  ن ال ر ن الكرمي  ص  بعيف  ان غع حمكع

 :اعترض على االستدالل به
و دد  وجدد  ادد  , ادد  يي اضدد  ذ  ددرييتف يجدد  ال يكددين حهدد  ذ ح فدد  إال إكا مل يو , إن  دد ا اددن  ددرع اددن  لعفدد 

 .فعم تلق في  حهي  , يي اض  في  

ْدُتُكم ب آيَد و اادن الباُكدْم َ ينا َ ْ عُدُق َلُكدم اادَن الطادن   : ذ  أن بيسر بعي  السوا     احلق سل  حم  -8 ﴿ َ ينا َ ْ  ج 
رًا ب إ ْكن  الّع   ﴾  َ َ ْيَد   الطلْع  فَأحمُاخُ  ف ي   فَدَيُكيُن طَيدْ

(2). 

 :وجه الداللة منها
مث يددفاخ فيدد  ,  دد ن يت دد  اددن الطددن ادد  يكددين بعددر  يددد  الطددع,  فدد  س اآليدد  الكرميدد   ن بيسددر بعيدد  السددوا

 .و  ا  ليت بعر جيا  الصيا وإن   حم   ياا حييان ل  جرا , فيكين طعا بإكن اهلل تي ىل

 :ستدالل بهاعترض على اال
و ادد  ذ حددق  دد ه ا ادد  ف دد  افيدد  , ف ددي فيددت اددأكون لدد  فيدد , إن اد  فيعدد  بيسددر بعيدد  السددوا  دد ن بددإكن ابدد 

الشددريي  ال يكددين هبدد ه ا   بدد  ذ حددق , وادد   دد ن اأكوحمدد  فيدد  ذ  ددريي  بيسددر بعيدد  السددوا, بأح  يدد    ددعا, افدد 
  .وحم  يل   و ي,      و حم  وا  في   ا  ميفع ان كليف, ا سواي 

 :الرأي الراجح
بدد ا حرادد   دديا ادد  فيدد  الددروح إن   -وادد  ابددرتع بدد  بعددر بيلدد  , بيدد  اسددتيراع   لدد  ا دد ا ل-والدد    ااه 

ومل تكددن ايضددي  لعتيذدديم , حبيدد  يددف م اف دد  ادد  ال حيدد ا هلدد  إال بدد , ومل تكددن   اعدد  ا بلدد جت,   حمدد  غددع جمسددم 

                                                 

 .ان سياا سلأ  87, 88اآليت ن ( 1)
 .ان سياا    بمران  31ان اآلي  ( 2)
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 و تصديير ,  تصديير اي دع حد  : ي ر د  الشدرع و د ن ةد  ح جد  إلي د ,  ومل تكدن ةد  فتفد  هبد   و ب خت ك د, ان  حد 
 و حندي ,  و تصديير   د  ذ ذ وا يد  ال يسدمد  و ال ميكدن تصديير م فيتيغرافيد , ارتكل جدرا ادن  دو   و د ف 

  و,  مدد  ال هتددرا اف دد  ادد   دد ن حم شدد  بعددر ال يدد ل  و السددرت  و الاددر , كدد  تدد بي إليدد  ح جدد  ي ر دد  الشددرع, كلدديف
   . بليابط   , وكليف    است   ب  ال  اعين حبت الصيا غع اعسم , ك  ميت ن, حني  

 لثالمقصد الثا
 لآلدميينكاملة أو ناقصة حكم نح  أو صنع تماثيل  

   سدددياجت  ددد ن هلددد  حمذدددع ادددن , و ددد ا الصددديا ا سدددط  , ال حتدددرا التم ديدددت  و الصددديا كاس الذدددت   اعددد   و حم  صددد
و دي اد  ك دل إليد  , إن   حمد  ليلد  لعصد  ا,  يد    حمد  ا د  ا الد  اختد س اف د ,  ي ليد ا  عي  س  و   حم  

و   ا رت  احلف بع  جليا     ن تكدين ا طيبد  الدر    و , و ي  ي     ر اليعم جت, ا  لكي  والش فيي  واحلف بع 
 .(1)ومل يشرت  كليف س ار اليعم جت , حم  ص  بيض ا بل جت ال  ال تل ر احلي ا ب ول 

 :ما يلي, ومما استدل به على عدم حرمة هذه الصور 
 :السنة النبوية المطهرة

و دد ن يل  ددياحل يعيدد  ,  فدد   ليددل ب للفدد س بفدد  اسددي  اهلل : " اوس ب اشدد  اضددم اهلل بف دد    لدد  -8
 .(2)" فيعي  ايم , فيسرهبن إيل, إكا   ت يت مين اف  فك ن اسي  اهلل , ايم

ف لد  , وذ سد ي   سدرت, ادن غد وا تلديك  و  يد   د ا اسدي  اهلل : "  د   واوس ب اش  اضم اهلل بف د  -8
وا   بيدف ن , بفد ب:   لد , اد   د ا يد  ب اشد   : ف د  , ايد فكشا  حم حي  السدرت بدن بفد س لي اشد  لُيدل

واد   د ا الد   بعيد  :  د  , فدر :   لد , اد   د ا الد    ا  وسدط ن  : ف د  , فرس  هلد  جف حد ن ادن ا د ع
:   لد ,  اد  مسيد   ن لسدعيم ن  ديو هلد   جف د   :   لد , فر  ل  جف حد ن  : ف   , جف ح ن:   ل ,  

 .(3)" حو ا ي  حمياج ه  فل يف اسي  اهلل 

                                                 

: ابدن حهدر, 8/820 شد   ال فد ع , 7/886 سدىن ا ط لدل , 6/813ل يد  احملتد ج : الراعدم, 8/772ح  ي  ال سدي م ( 1)
 . 583, 80/715ا  فتد الل 

 . 5/8830  رج  الل  ا  ذ   ي   ( 2)
سددفن , 3/827سددفن  يب  او  , 80/881سددفن اللي  ددم . ) وسددكتيا بفدد ,   رجدد  اللي  ددم و بددي  او  والفسدد ام ذ سددفف م( 3)

 ( . 5/706الفس ام 
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 :وجه الداللة منهما
,   حمد  جمسدم , اخت    ان ا  مشد  وحني د ,  ف   احل ي  ن  حم    ن لي اش  ليل ان اللف س واخليت اعف   

إن   حمدد  كدد  , فدد    دد ا بعددر حددت الصدديا اعسددم  لدد واس الددروح, و  ر دد  بعددر ليل دد  هبدد  اهلل و دد  ا  دد  اسددي  
 .يعيل ب  الص  ا 

 :األثر: ثانيا
غدد اا ب  دديااجت إىل  ددر  ا حمصدد ا الدد    اسددت اسددي  اهلل : " بددن الربيددع بفدد  ايدديك اضددم اهلل بف دد    لدد  

فكفد  بيد  كلديف حمصديا  , ن   دلد ااطدرا فعيدتم ب يد  يياد وان  د , ان   ن   لد   ام  فعيتم  يا : حي  ا  يف 
هلدم العيلد  ادن  –ففصدفع : وذ اواي  –ففهيت , وحم  ل هبم إىل ا سه , وحمصيا  لي حمف  الص  ا اف م إن   جت اهلل

 .(1)" حو يكين بف  ا فط ا , بعر الطي ا  بطيف ه إي هفإكا بكر  ح  م , الي ن

 :وجه الداللة منه
يع ددي ن هبدد  بددن تدد  ر ,    ن الربيددع وغع دد  اددن حمسدد جت ا  يفدد   ددن يصددفين  دد ه العيددل  وال  ددمإن ا دددر يايدد 
 فإحم , فإن ا ه و  ر بعي , و ار    ا ال قار بعر الفيب , ترغيل  وتشهيي  هلم بعر إمت ا ييا  ي ا م, الطي ا

  و اددن بعددر حكمدد  اددن  ددف ددي فيددت  دد  بي س ال ي دد ان بعددر فيعدد  إال إكا  ددن , وإن مل يددره, يكددين سددف  
 .اسي  اهلل 

 في  ا ل دود فيمكن تلن ا , و ا  ذ حكم تصيير  و حن  مت ديت  و جمسم س   اع   و حم  ص  لآل اين: 

  :المذهب األول
سدددياجت   حمددد  , آل ايدددنكاس الذدددت لصددديا الافدددع ( احلف بعددد و , الشددد فيي ا ددديا و , احلفايددد )ا ددديا الا  ددد جت يدددر  

  .(2)وسياجت  في  ان ا  ا ت وا  و ال ت وا ,   ص الصياا   اع   و حم

 :المذهب الثاني
فدددع  ا  لكيددد  , ب يدددي  بفددد  بيلددد م ذ كلددديف, يدددر  فريدددق ادددن الا  ددد جت بددد ا حراددد  التصددديير اعسدددم لآل ايدددن

 مد  ا ددرتطيا , مل حتدرا, فدإن   حمدد  حم  صد  بلدي كدد  ال ييديش احلدم إال بدد , إن  د ن ا صديا   اددت ا بلد جت ت د حرا
وادن مث فدإن التم ديدت الفصداي   و الف  صد  ال ,   حل يد   و الف د    و احلهد اا  و حني د : تصفع الصياا ك  ي وا  ن
و  ا ال حترا التم ديت الك اع  ا بل جت  و حم  صدت   إن  دفي  ادن اد  ا ال تد وا , وإن  في  ان ا  ا ت وا, حترا

                                                 

 ( . 8/311  يد اسعم , 3/800فتد الل ا  . )   رج  الل  ا  واسعم ذ الص ي ن ( 1)
ا لدددد ع : ابددددن ااعدددد, 8/333ا حمصددد   : ا دددر او , 8/828ال واجددددر : ابددددن حهدددر اهليتمدددم, 8/837ح  دددي  الط طددد و  ( 2)

8/732 , 
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 و جيددت ا   للدد ن وبدد  م اللدد ن اصدديا ,   بددو بدد نبدد ا حرادد  تصدديير بدد ن بددو ا    و ا ويددر  بيددض احلف بعدد  
وحم ددت بددن بيددض ف  دد جت الشدد فيي   لددم ال ,  و إكا   يددت اددن الصددياا ادد  ال تل ددر احليدد ا ايدد , بعددر غددع  يددد  اآل اددم

 . (1)  ص  بليا ال تتصيا احلي ا ب وحم ميفيين تصيير اآل ام إن   حم  الصياا حم 

 :المذهب الثالث
سدددياجت   حمددد   , اددد  مل تت ددد  لتيلددد  ادددن  ون اهلل تيددد ىل,   الصددديا اعسدددم  لآل ايدددنيدددر  بيدددض الا  ددد جت إب حددد  

 .(2)وسياجت  في  ان ا  ا ت وا  و ان ا  ا ليس ان  أل  ال واا ,   اع  ا بل جت  و حم  صت  

 .وأدلتهم على حرمة ذلك هو ما سبق ذكره في المسألة السابقة  
أو أزيوول منهووا مووا ال , إن كانوو  ناقصووة األعضوواء, ةوممووا يسووتدل بووه علووى عوودم حرمووة الصووور المجسووم 

 :ما يلي, تبقي الحياة بدونه

 :السنة النبوية المطهرة: أوال
إين  فدد   تيتدديف الل احدد  فعددم ميفيددين  ن  : تدد ين ج يددت ف دد   : "اسددي  اهلل   دد   : دد    ريددرا او   بددي  

و د ن ذ الليد   دراا سدرت فيد    ,مت د   الرجد  إال  حم    ن ذ ب ل الليد   ,  ين   ع  بعييف اللي  ال    ف  في 
وادر ب لسدرت فعي طدع  ,فعيصدع   يدد  الشدهرا ,فمر بر   التم    ال   ب لل ل فعي طع , عل  و  ن ذ اللي  ,مت ديت

و  ن كليف الكعدل جدروا لع سدن , فايت اسي  اهلل  ,وار ب لكعل في رج ,وجييت اف  وس  تن افتل تن ييطآن
 .(3)" فأار ب  فأ رج  ,ل  ل احلسن حت  حم  و

 :وجه الداللة منه
 حمددد   ددد ن بلددد ل الليددد  ,   فددد   احلددد ي   ن الددد   افدددع ج يدددت بعيددد  السدددوا ادددن   دددي  بيددد  اسدددي  اهلل  
إحمدد  ال حمدد  ت بيتدد  فيدد   عددل وال : "   س احلدد ي  بفدد  الشددي نددددو دد   دد   ج يددت ذ بيددض اواي,  رت مت ديددتددددددوب لس
,  و ن ي طع السرت ال   بد  التم ديدت لتصدفع افد  وسد  ت ن تيطدآن ب   د اا,  طع ا   التم   فعم   ار ب ,  " ياا 

                                                 

:   ريد  ا حمصد ا , 3/373حتا  احملتد ج : ابن حهر, 8/773الشرح الكلع وح  ي  ال سي م بعي  , 7/707 رح اخلر م ( 1)
 شدددد   ال فدددد ع : الل دددديب, 8/758الاددددروع : ابددددن ااعددددد, 7/813ج ح  ددددي   عيددددييب بعددددر ا ف دددد  , 7/886 سددددىن ا ط لددددل 

 . 7/587اآل ال الشربي  : ابن ااعد, 8/831
 . د8723سف  , 81ب   , 53/جمع  اليبم ا سوام , 88/81اوح ا ي ين : ا ليسم( 2)
ان غع , و  ع  ذ الص ي ن, حسن   يد: و    في  الرتا  ,   رج  الرتا   و بي  او  والفس ام واللي  م وابن حل ن( 3)

واددر ب لسددرت فعي طددع وجييددت افدد  وسدد  تن افتلدد تن , فعيصددع   يددد  الشددهرا, اددر بددر   التم دد   الدد   ب للدد ل فعي طددع" لادد  
سدددفن , 5/885سدددفن الرتاددد   , 7/8663 ددد يد اسدددعم , 80/718فدددتد اللددد ا  " . ) وادددر ب لكعدددل في دددرج , ييطدددآن

 ( . 8/826ال ااي  : ابن حهر, 3/33سفن  يب  او  ,  3/830االلي  م 
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جييع دد  غددع ,     دد ا بعددر  ن ادد    يددت اددن التم دد    و الصددياا, فيدد و  اددن التم ديددت ا ف ي دد  فف دد  بيددض  بلدد ا  
 .حم  ب لسرت  و غع جمسم    لصيا ال    , سياجت   حم  جمسم    لتم    ال   ب لل ل,  را 

 :األثر: ثانيا
:  عد ,   ع  بعر ابن بلد   اضدم اهلل بف مد   بدي ه ادن وجدع  د ن بد : "     او  ا سيا بن خمرا   

ا طيدديا اجتو   دد ه : فعمدد   ددرج ا سدديا  دد  ,  ال تددر   دد   حر ف  دد  ب لفدد ا:  دد  , فمدد   دد ه التصدد وير ذ الكدد حمين  
    .(1)" فأار ب طع اجتوس   , ال:    ,   إىل السيق   ن  حماق هل ي   ب  اليل   لي ك ل  هب:   ليا, التم ديت

 :وجه الداللة منه
ال ل ددد  ذ ت يدددع ,  فدد   ا ددددر  ن ابدددن بلددد   اضدددم اهلل بف مددد   ادددر بدددإحراق و طدددع اجتو  مت ديدددت   حمددد  بفددد ه 
ك الصدياا جمسدم   و فد   بعدر جديا  اختد ,  حمد  ال اد  ت لعدر   فيد , و ادره بد ليف ال يكدين إال بدن تي يدش,  يدت  

 .بي  إ ال  ج جت ال تتصيا حي ا   حل   إال ب  , غع جمسم 

 :الرأي الراجح
 ددي ادد   -وادد  ابددرتع بدد  بعددر بيلدد  , بيدد  اسددتيراع   لت دد –والدد   يددرجد ذ الفذددر اددن  دد ه ا دد ا ل  

 ددفي  اددن ادد  ا اجت سددي ,  و حم  صدد    حمدد     اعدد , ال دد اعين حبرادد  الصدديا اعسددم  اطع دد ا دديا الا  دد جت ك ددل إليدد  
  لشدددديا م اللوسددددتيكي   و ا صددددفي  اددددن , إال  ن تدددد بي إىل اسددددت  اا   ح جدددد  اشددددروب , تدددد وا  و كدددد  ال تدددد وا

 و  يد   ادد  , تيعديم التشددريد  و الطدل  و التمدريض  و ا سددي   بعي د اسدت  اا   ذ والد  يددتم , العد اان  و حني د 
و حمدد  ال , ل ديا اد  اسددت ليا بد  بعددر اد  ل موإمند  اجددد  د ا ا دد  ل , وحنددي كلديف, حت دد   ديا االاتطدد ا ذ السدي ااس

ويلدد ح , فت دد ا  ددت ح لدد  ب دد ا  , إال ذ حدد الس تلدد و حمدد  اا, إىل  ددفي    و اخت ك دد  ح جدد   و ضددروااغ للدد  تدد بي 
 .اخت ك   بف  احل ج  إلي   

 المقصد الرابع

 آلدميينالمسطحة ل صورالحكم نقش 
 على الوسائط المختلفة

 و  , د لياق: والد  يدتم حم شد   ب ليد  بعدر اليسد اط ا  تعاد , تعش الا   جت ذ حكم الصيا الد  ال  دت هلد ا 
 :وهلم في  ا  ل ن,  و حني  ,  و احليااط,  و الار  , و الست ار , و اللسط , و ال م   ,اجلع 

                                                 

 . 8/780  رج   مح  ذ اسف ه ( 1)
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 :المذهب األول
وسدياجت حم شد  , حمد  ا د  ا الد  تدف ش في د  ي    ,   اع   و حم  ص , ير      ب  حرا    ه الصيا اطع   

 ي  وا يا الش فيي دن ك ل إلي  احلفاكو ,  جتدم يا الا  دل إلي  جدو ي ا  ك , بعر ا  ي وا ب  حله  و ال ي وا

 .  (1)واحلف بع  

 :المذهب الثاني
لصدديا كددن يلي ددين ا  ددي  فريددق اددن السددعشو ددي , يددر  اددن ك ددل إليدد  بدد ا حرادد  الصدديا الدد  ال  ددت هلدد    
وإن  د ن , ا  ك دل إليد  ا  لكيد   ا ا   ل  يو , لييل  ان  ون اهلل تي ىل, إال  ن يكين ا ت   ان كليف, اطع  

وال حتددرا بدد  وىل إن   حمدد  حم  صدد   و اختدد س اددن ادد  ا ال يدد وا ,  و اختدد  اددن ادد  ا تدد وا, ا صدديا   اددت ا بلدد جت
فمد   د ن اسدط   فدو , يا إال اد   د ن لد  طدي  وبدرع وبمدقوير  ابن مح ان احلفلعم  ن ال هتدرا ادن الصد, ب  حل  
 .(2) و ي ا  يراه بيض الش فيي  إن   ن ا صيا غع   ات ا بل جت, وواف   ذ كليف بيض احلف بع , هترا

  .من قبلعليها بما استدلوا به , استدل أصحاب المذهب األول على حرمة الصور مطلقا 
 .مطلقا بما استدلوا به من قبل على ذلكالمذهب المبيح للصور واستدل أصحاب 

 :ما يلي, عدم حرمة الصور المسطحةالقائلون بومما استدل به 
 :أحاديث منها, السنة النبوية المطهرة: أوال

إن اسدي  اهلل : "  حمد   د    د حل اسدي  اهلل  او  بسر بن سيي  بن  يد  بدن   لد  بدن  يب طع د   -8
     : فإكا بعر ب ب  سدرت فيد  , مث ا تكر  ي  بي  في حم ه:     بسر,  ياا إن ا واك  ال ت  ت بيت  في

,  مل ق حمدد   يدد  بددن الصدديا يدديا ا و : ف عدد  ليليدد  اهلل اخلدديالين ابيددل ايميحمدد   وج الفدديب :  دد  ,  ددياا
 " .إال ا م  ذ ديل :  مل تسمي  حن    : ف    بلي  اهلل

 :وجه الداللة منه
و د  او  , و ي ان الصيا ا سدط  , م   و حم ش  ان الصيا ذ ال يل فو هترا ف   احل ي   ن ا    ن ا  

 .فأف   ب ا حرا  ا سطد اف   , است ف جت الصيا ا ر يا  ذ ال يل ك  هترا اف    ي  بن   ل  بن الفيب 

                                                 

ا لدد ع , 8/333ا حمصدد   , 8/828ال واجددر , 8/373ا  احملتدد ا : ابددن ب بدد ين, 8/837ح  ددي  الط طدد و  بعددر الدد ا ( 1)
8/732  . 

اوح ا يددددد ين , 8/758الادددددروع , 3/3ا  دددددين , 7/886 سدددددىن ا ط لدددددل , 3/373حتاددددد  احملتددددد ج , 7/707 دددددرح اخلر دددددم ( 2)
 . د 8723سف  , 81ب   , 53/جمع  اليبم ا سوام , 88/81
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فعمد   ,و   سرتس سد يا يل ب دراا فيد  مت ديدت, ان سار   ا اسي  اهلل : " بن ب اش  اضم اهلل بف       -8
  لدد  , يدد  ب اشدد    دد  الفدد   بدد اب  يدديا ال ي ادد  الدد ين يلدد  ين خبعددق اهلل: و دد  , وتعددين وج دد , ا ه  تكدد 
فأ د س السدرت فهيعتد  ارف د   و : " وذ اواي   لد    لد , "ف طيف ه فهيعف  اف  وس  ا  و وس  تن : ب اش 
 " .فك ن يرتاق هبم  ذ اللي  , ارف تن

 :وجه الداللة منه
فدإن ب اشد   د   دفي  ادن السدرت ,   احل ي   ن اسدتيم   اد  حم دش بعيد  الصديا ا سدط   ال حذدر فيد  ف  

, واستيمع م  ذ االتكد جت بعي مد , بعر كليف   ر   اسي  اهلل ,  و وس  تنوس  ا , تم ديتالا ف ي  بعي   يا 
 .بعر جيا  الصيا ا سط      ا   ف

 :اعترض على االستدالل به
لدياو  الفصدديذ الك دعا بعدر حرادد  , اد  حم دش بعيدد  الصدياا ال يد   بعدر بدد ا حراد  التصديير إن اسدتيم   

      و حم  وا  ذ تيعيت حرا  التصيير ذ بيض, و ي غع استيم   ا  في  الصياا, التصيير ولين ا صيا

فدو ,  دي  بعيد  الصدياوا مث ذ التصديير غدع ات  دق ذ اسدتيم   ا ف, بأحم  ال   ا خلعق اهلل تي ىل, الرواي س
 .تو ا بيف م  

ف د   يل , و د ن الد ا ت إكا   دت اسدت لع ,   ن لف  سرت في  مت    طد ار: " بن ب اش  اضم اهلل بف     ل  -7
 .(1)" فإمن   عم    ع  فر يت  ك رس ال حمي  , حييل   ا: الفيب 

 :وجه الداللة منه
و دي ال يريد   ن يشد ع   ادر الد حمي  و  رف د  , ره ب لد حمي  ن يد  , ذ احل ي   ن بع   را ت  لد  ك ر الفيب  

 .و  ا ال ي تلم الت رمي ذ ح و ا ا  , بن  بيت  والتارغ لعيل  ا

,  ايطدم بفد   رااديف  د ا: ف د   هلد  الفديب ,   ن  راا لي اش  سرتس ب  ج حمل بيت  : "     بن  حمس  -3
 .(2)" فإحم  تص ويره ال ت ا  تيرع يل ذ  وب 

وجد جت بعدم فد  رس لد   ,بيد  ف طمد  فعدم يد  ت بعي د   تدر الفديب : " بن بمدر اضدم اهلل بف مد   د  بن ا -5
فد  ر كلديف  فأت    بعدمّ  ,ا  يل ولع حمي  :ف    ,إين ا ي  بعر ب هب  سرتا اي ي  :    ,ف  ره لعفيب  ,كليف

                                                 

 . 7/8666  رج  اسعم ذ   ي   ( 1)
 . 8/833  رج  الل  ا  ذ   ي   ( 2)
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" وذ اوايد  لعفسد ام , (1) "ترسدت بد  إىل فدون   دت بيد  هبدم ح جد   : د   ,ليأارين في  ة   د جت :ف  ل , هل 
 .(2)"  حم    ن ذ السرت تص وير 

ومل يكدن , و   حم ش بعي د   ديا اعدي  م, استيمت ال حم حمع الرواي  وال اا م الا اسي  دل   ن اسي  اهلل  -6
 .(3)بف  م حم ي  غع   إال الاعي  

 :وجه الداللة منها
وإال ف د   د ن , وير اسدط    لد  تد  ره ب لد حمي  د  فيد  تصد   ف  س   ه ا ح  ي   ن  را   اسي  اهلل  
إال  ن الصيا إكا   حم  بعر  مجت يش   ه الد ا ت واخلد اج ف د  , سرت بعي    يا  في  اف   وس ا  ذ بيت  

ولكف دد   را دد  ال , السددرت الدد  بعي دد   دديا ذ بيتدد  وبيدد  ابفتدد  اضددم اهلل بف دد  ولدد ا  ددره اسددي  اهلل , ياددن حمدد  ره
, لعيمعد  ا رسديا بعي د  واسدتيم ل  , ب ليت  حم   ار ابفت   ن ترست السرت إىل   ت بيد  هبدم ح جد , ت تلم احلرا 

 .  ليت بعر ب ا حرا  الصيا ا سط   

 :األثر: ثانيا
الددد حم حمع  وضدددرل اي ويددد  , فكددد ن في ددد  الصددديا, ضدددر الددد اا م بعدددر السدددك  الا اسدددي  دلددد   ن بمدددر  -8

 . (4)وضرهب  بل  ا عيف بن اروان وبعي    يات  ات ع ا سيا  , صعيلوبعي   الصيا بي   ن    اف   ال

, ادن ا  دي جت ا سدط  حم ت بن بيض الصد  ب  والتد بين  لدم اسدتيمعيا الصديا ا سدط   ذ السدتيا وغع د   -8
و  ره بعر اسدتيم هل  سد ت , ع   بي طع  دواستيم, (5)ف   استيمت  ي  بن   ل  اجل ين الستيا كاس الصيا 

 .(7)" إال ا م  ذ ديل : " ان  يل  وابتم وا ذ حت استيم هل  بعر ا  اووا بن الفيب , (6)حفيش  بنا

 .(8) حم    ن يتكئ بعر ا رافق ال  في   تص وير الطع والرج   " او  بن بروا بن ال بع اضم اهلل بف م   -7

                                                 

 . 8/188  رج  الل  ا  ذ   ي   ( 1)
 . 3/285ج اع ا  ي  ( 2)
 . 80, 83/ال يف ا ا سوام : حم  ر الف شلف  ( 3)
 . 28, 83, 80/ا سوام  ال يف ا( 4)
 . 7/8665  يد اسعم ( 5)
 .ا ص ا الس بق ( 6)
 . 5/8888  يد الل  ا  , ا ص ا الس بق( 7)
 . 2/506اصفش ابن  يب  يل  ( 8)
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ن حم ددش  دد ر الفيمدد ن بددن و ,  دد ن بلدد اا بددن اجددت ات عدد  سدديا   او   ن حم ددش  دد ر بمددران بددن حصددن  -3
,  د ن  ر يد ن  و ن حم ش  د ر ح ياد  بدن اليمد ن ,   ن  يو   بل  إح   ي ي  ب سط  ا  ر   ا رن 

 . (1)  ن كب بت ن   و ن حم ش   ر  يب  ريرا 

فر يد  :  د  , و دي بدأبعر اكد  بليتد   حمد    دت بعدر ال  سدم بدن  مد  بدن  يب بكدر " او  بن ابن بدين  -5
 .(2)في   تص وير ال ف   واليف  جت ذ بيت  حهع  

 :وجه الداللة من هذه اآلثار
و دم ال ,  ن  ؤالجت الص  ب  مل يروا ذ استيم   ا  حم ش  بعي  الصيا ا سدط   حراد  ف  س   ه اآلد ا  

 .ف     ا بعر إب ح  الصيا ا سط   , يايعين كليف إال بن تي يش

 :لة المنقوش عليها الصوروبحديث استعمال العم اعترض على االستدالل بها
راددد  السدددف  الصددد ي   حبلدددياو  , إن اسدددتيم   اددد  حم دددش بعيددد  الصدددياا ال يددد   بعدددر بددد ا حراددد  التصددديير 

   ددد  و حمددد  وا  ذ تيعيدددت حراددد  التصددديير ذ بيدددض , و دددي غدددع اسدددتيم   اددد  فيددد  الصدددياا, التصددديير وليدددن ا صددديا
فدو تدو ا , تصيير غع ات  ق ذ اسدتيم   ا ف دي  بعيد  الصدياوا مث ذ ال, بأحم  ال   ا خلعق اهلل تي ىل, الرواي س
 .بيف م  

 :المناقشة والترجيح
 دي ال دي  حبدت الصديا ا سدط    -واد  ابدرتع بد  بعدر بيلد  , بي  استيراع   لد  ا د  لن–وال    ااه  

و ن تكدين حم  صد  بيدض , نحدو وإن   حمد  متدت , إن مل يكن ذ تصيير    و اخت ك د  فتفد  لف  ر د ,  ي    حم  ا    
  .   است   ب  ال  اعين حبت   ه الصيا ,ي ر   الشرع و ن ت بي إلي   ح ج , ا بل جت ال  ال تتصيا احلي ا إال هب 

 المقصد الخامس
 حكم التصوير الفوتوغرافي

ب سد   بدن طريدق,   لكد اعا وحني د , الت د   الصديا ب آللد  ا  صصد  لد ليف: ي ص  ب لتصيير الايتديغراذ 
, حيدد  يتع ددر الفدديا ا ددفيكس بعدر الشددمجت الدد   يددتم تصددييره, والادديعم اخلدد ذ ا سددت لت لعصدياا, واللدديجت, االلت د  

ال , ف دم  دياا تعدت ط بطري د  ايك حميكيد , فتفطلدع بعيد  الصدياا, فإكا فت   الي س  الت ط  كليف واسدت لع  الاديعم
لت د   واللد ط بعدر  ا الدت كم ذ اال سد  وحت يد  ايضدع إال بلدلط بدؤاا الي, يت  ت ا رجت ذ تا  يت  مجت اف د 

 .الي س 
                                                 

 . 866, 3/867 رح اي ين اآلد ا : الط  و ( 1)
 . 2/501اصفش ابن  يب  يل  ( 2)
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 :بعر ا  لن, و   ا تعش اليعم جت ذ حكم   ا الفيع ان التصيير 

 :ولالمذهب األ
, ادن  د   ادن اليعمد جت حبدت التصديير اطع د اد  ل و دي ا تلدر , ير      ب  إب ح  التصديير الايتديغراذ 

وإن  دد ن ا صدديا   اددت , ا  لكيدد  مو دد : و  دد   حبددت الصدديا غددع اعسددم , حم ن  ون اهلل سددل  إال ادد  يت دد  لييلدد  ادد
 دي  دي  و , وال حترا ب  وىل إن   حم  حم  ص   و اختد س ادن اد  ا ال يد وا ب  حل د ,  و اخت  ان ا  ا ت وا, ا بل جت

سددط   فددو فمدد   دد ن ا,  ن ال هتددرا اددن الصدديا إال ادد   دد ن لدد  طددي  وبددرع وبمددق الدد   يددر  محدد ان احلفلعددمابددن 
 ا و دد   هبدد, و ددي ادد  يددراه بيددض الشدد فيي  إن  دد ن ا صدديا غددع   اددت ا بلدد جت, وواف دد  ذ كلدديف بيددض احلف بعدد , هتددرا

ييسدش , حسدفن خمعدي ,  مد  خبيد  ا طييدم,  مد  ا دي  اضد : الشديي  :اف م, اع ان بعم جت اليصر ا   ل
 .(1)  ر جلف  الاتي  ب  ,  م  الي يمن, السي  س بق, ال رض و 

 :المذهب الثاني
و دددي ا تلدددر ادددن  ددد   حبراددد  الصددديا اطع ددد  اسدددط    و , يددر  ادددن ك دددل إليددد  حراددد  الصددديا الايتيغرافيددد  
,  مدد  بددن إبددرا يم    الشدديخ: الشديي  و ددي  ددي  ,احلفايدد  والشد فيي  وا دديا احلف بعدد : و ددم, إال ادد  اسددت ين, جمسدم 

 .(2)جلف  الاتي  ب لسيي ي  , محي  التيجير ,  م  حم  ر ال ين ا لل ين, بل  الي ي  بن ب  

 :أدلة المذهبين
 :بما يلي, استدل أصحاب المذهب األول على حل الصور الفوتوغرافية 
 :الكتاب الكريم: أوال
ييأ  ﴾  ذ  ﴿ ُ َي ال   َ َعق َلُكم اَ :     اهلل تي ىل   .(3)  ا اع  اَ 

 :وجه الداللة منها
والصديا الايتيغرافيد   ا عد  ذ بمديا اد   حعد  , ا   عق اهلل تي ىل ك   دي حمد فع لفد   ف  س اآلي  الكرمي  حت 

 .فيكين ال ح  , حي  مل ير  لم بف  خبصي  , اهلل تي ىل لف  ب آلي 

                                                 

اوح ا يددددد ين , 8/758الادددددروع , 3/3ا  دددددين , 7/886 ا ط لدددددل  سدددددىن, 3/373حتاددددد  احملتددددد ج , 7/707 دددددرح اخلر دددددم ( 1)
فتد و   مد  , 888/احلدو  واحلدراا : ييسش ال رضد و ,  د8723سف  , 81ب   , 53/جمع  اليبم ا سوام , 88/81

 .  7/508ف   السف  , 8/818الات و  الشربي  , 8/835اعميع ال من , 7/8838ا ي  اض  
ا بدددوا بف ددد   تدددد ل , 8/732ا لددد ع , 8/333ا حمصددد   , 8/828ال واجددددر , 8/837ر الددد ا ح  دددي  الط طددد و  بعددد( 2)

 . 803/  ال ال ف   , 36/اجليال ا اي  , 368, 8/352فت و  العهف  ال اام  , 37, 30/احلو  واحلراا 
 .ان سياا الل را  81ان اآلي  ( 3)
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 :اعترض على االستدالل بها على حل هذه الصور
وإكا  ددد ن  ددد ا الفددديع ادددن , إن التصددديير الايتددديغراذ  ا دددت ذ بمددديا اددد  وا  الف دددم بفددد  ادددن الصددديا والتصددديير

فيددد اا , ب بتلددد ا  ن لددد  ح ي ددد  وا  الف دددم بف ددد , التصددديا  ددد   ف ددد ا ال يفادددم   يلددد  ذ بمددديا اددد  وا  الف دددم بفددد 
 .سياجت برف  ذ  ا ن التشريع  و بي ه , احلكم بعي  

 :السنة النبوية وآثار الصحابة: ثانيا
 و     حم  الصيا الايتيغرافي  ان الصيا,   ا ح  ي  واآلد ا ال  است   هب  بعر حت الصيا ا سط

 .  حم  ال ح  ,  ا سط  

 .ة  ابرتع ب  بعي   ان  لت , ابرتع بعر االست ال  هب  بعر حت   ه الصيا

 :المعقول: ثالثا
في تعدش بدن ح ي د  التصديير , بت  ي ان بمت  ل  التصديير, إن   ا الفيع ان الصيا ليس ان فيت ا صيا -8

 .وال    ي ان بمت ا صيا , بف  ذ حمصيذ الشرع ال   وا  الف م

 :اعترض على االستدالل به بما يلي
  ولديال كلديف مل تعدت ط  ديد , إن   ه اآلل  ال ت يا بيمع د  و دي الت د   الصدياا إال بيمدت ادن ييج  د  لد ليف ,

 دددي ف بدددت فيكددين , بددت تفسدددل إىل ادددن وج  دد  لتعدددت ط الصدددياا, فددو تفسدددل الصدددياا واحلدد    ددد ه إىل فيع ددد 
 .التصيير ذ احل ي   

   بددت ي تددت ةددن اختدد ه وسدديع  إىل ,  ن السددلل ال ي تددت ب اتدد , إن ال تددت ب لتسددلل افسدديل إىل اددن  تددر بسددلل
ولد ا فدإن اآللد  وإن   حمد  سدلل  لولت د   إال  ن , وإال ف ي ةهر ه  ون تيجي   لع تت ال يي  سلل  لد , ال تت

 .وإال احمتا  بف   ا  السللي  , بت ال ب  ان ايج  ل , س   ا السلل ال ييمت ان تع  جت حما

بدت  دي حدلس لصدياا ايجدي ا , وا  يتم الت  طد  ب لكد اعا لديس هبد ه ا   بد , إن التصيير  ي إجي   ا  مل يكن -8
, حيددد  ال تي دددش بألددد  ادددن فيدددت  حددد , ف دددي    دددر اددد  يكدددين  دددل   ب لصدددياا ا فطليددد  بعدددر ا دددر ا, ب لايدددت

خبدو   لد  التصديير فإلد  حتدتا  ,  ن ا در ا ال حتدتا  ب لصدياا اليا يد  بعي د , ر ا و لد  التصدييروالا اق بن ا 
وا  يتم ان  بم     راج   ه الصياا ا فطليد  بآلد  التصديير لديس , هب  ب ليس اط ال  ان  أل  حاذ   هب 

 .وافع هل  ان  ن ت و  , بت  ي إ   ا لصياا ايجي ا هب , تصييرا

فدإن الصديا ,  ن في   الد   ا خلعدق اهلل سدل  حم , الف م بن الصيا ال  يت  ت ا حمس ن ذ إح اد   إكا   ن -7
واددن يف ع ددد  ال ,  لددد  جمددر  حم ددت لعصدددياا الدد   ع  دد  اهلل تيددد ىل, الايتيغرافيدد  ال تت  ددق في ددد   دد ه ا لدد   ا

 .بت يف ت  ياا ا   عق , هت  م  عق اهلل سل  حم 
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 :هاعترض على االستدالل ب
بددت اةدد    حمدد   دد ه ا لدد   ا    ددر ذ , إن الد   ا  عددق اهلل تيدد ىل ات   دد  ذ الصدديا الايتيغرافيدد   د ليف  

يلدد   إىل  دد ا  ن , ب بتلدد ا  لدد  تعددت ط لتكددين كيدد ا  ددن الت طدد  لدد  بددن اال ددتل ه ب ددعه,  دد ه الصدديا اددن غع دد 
إن  د حمع  لد  التصديير : ف د   د   ا  تصدين,  وفيع ا ل   ا وإت  ل  ح  عت ن ذ   ت  ف ب  التصيير الايتيغراذ

فلدو بدن ا د اا ا صديا ذ ,  ب ع ذ  ف بت   حدو اسدتط ع  ن يصديا ذ حلذد  اد  ال يسدتطيع تصدييره ذ حلذد س
 . تيجي  اآلل  حني ا  يري  تصييره هب 

  دع ادن ا  دي جت الد  ال فل  يتم الي ي  بعدر ح د اق  , إن لعتصيير فياا  ا  تين بعر  م   ال ين وال حمي  -3
, واد  يتيعدق بد لي ي  بعدر ح ي ت د  ادن  حكد ا  ددربي , ميكدن الي دي  بعدر ح ي ت د  إال بد لفذر إىل  ديا  

وال , وحندي كلديف, وحت يدق ا ادن ذ اعتمدع, ومتيي  الف   بن بيلد م, وبعي  ا  اا ذ ايرف  الي  اع و  دي  
 .  يد  تت  ق ب    ه ا ص حل  –تل ا ا  في  اصع   اشروب  ال  ام  بعر اب -يتصيا  ن متفع الشريي  

 :اعترض على االستدالل به
حم ددم لعدد ين  و الدد حمي  ذ ف دد  اسددت ىن سددعا م بددن كلدديف ومل هتدد   , إن اسدت ف جت ا سددعمن بددن التصدديير ككددن

 .ومل يع   م حرج بي ا استيم   الصيا  و ا صيااس ذ  و اف حم حي  م ,  ا لم

 :نهويجاب ع
ولكددن  دد ه , إن  دد ا االسددت ف جت إمندد  يتصدديا ذ حددق اددن وجدد س لدد ي م الصدديا الايتيغرافيدد  ومل يسددتيمعي   

 .حو يكين ب وف م بن استيم هل  حه  ي اا بعي  احلكم , الصيا مل تيج  ومل يستيمع   غع م

 :بما يلي, استدل أصحاب المذهب الثاني على حرمة الصور الفوتوغرافية
 :أحاديث منها, ية المطهرةالسنة النبو 

والتيبدد  بعددر فيع دد  ب ليدد ال ا لدديم ذ , وليددن اصددياي  , بمدديا ا ح  يدد  واآلددد ا ال الدد  بعددر حرادد  الصدديا
  :اف  , اآل را

, وادددن   عدددم كدددن ك دددل قعدددق  ع ددد    ع دددم:  ددد   اهلل تيددد ىل: "  ددد    ن اسدددي  اهلل  او   بددي  ريدددرا  -8
 " .ي ع يا  يعا  و لي ع يا حل   و ل, فعي ع يا كاا

الدد ين يلدد  ين خبعددق ,   دد  الفد   بدد اب  يدديا ال ي اد : "  دد   اوس ب اشد  اضددم اهلل بف دد   ن اسدي  اهلل  -8
 " .اهلل 

, إن   ددد  ل  ددد ه الصددديا ييددد بين يددديا ال ي اددد : "  ددد   او  ابدددن بمدددر اضدددم اهلل بف مددد   ن اسدددي  اهلل  -7
 " .ي    هلم  حييا ا   ع تم 
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 " .إن     الف   ب اب  ييا ال ي ا  ا صياون : "     ي  اهلل  ن اس او  ابن اسيي   -3

جييددت لدد  بكددت ,  ددت اصدديا ذ الفدد ا: " ي ددي  مسيدد  اسددي  اهلل : او  ابددن بلدد   اضددم اهلل بف مدد   دد   -5
 " .فيي ب  ذ ج فم ,  ياا  يا   حماس 

 :وجه الداللة من األحاديث
يدد  ت فيدد   ددت اددن ,  و اددن يصدديا الصدديا,     ع دد  و قعددق  ع دد, إن بمدديا اددن يلدد  م خبعددق اهلل تيدد ىل 

فدع  ذ ح  دم اليبيد  الشد ي  الدياا  ذ  د ه , فيشمت ضمن بميا  ان ي يادين ب لتصديير الايتديغراذ, يايت كليف
 .ا ح  ي  

 ال  بي ديف بعدر اد  بي دين بعيد  اسدي  : "   د   يل بعدم بدن  يب ط لدل : د   بدن  يب اهليد ج ا سد    -6
 .(1)" وال  ياا إال طمست   , وال   ا اشرف  إال سييت  , ع مت  ال إال طمست  ن ال ت, اهلل 

 :وجه الداللة منه
,  و غع دد ,  و  ددياا فيتيغرافيدد , سددياجت   حمدد   ددياا اف ي دد  ب ليدد ,  فدد    دد ا بمدديا ا اددر بطمددس الصدديا 

 .و  ا ي   بعر حرا  الصيا الايتيغرافي  

فدو   دت ادن  ن تكدين ايضدع  دل   , ذ حرات د   دو  بدن اليعمد جت إن حرا  الصديا الايتيغرافيد  وإن  د ن -3
 : دد  اضددم اهلل بف مدد  الفيمدد ن بددن بشددع ف دد  او  , و دد   ارحمدد  ب ت دد جت اياضددع الريددل والشددل  س, ذ الت ددرمي

إن احلددددو  بددددن وإن احلددددراا بددددن وبيف مدددد  اشددددتل  س ال ييعم ددددن   ددددع اددددن  : " ي ددددي  مسيدددد  اسددددي  اهلل 
واو  احلسدن , (2)" وادن و دع ذ الشدل  س و دع ذ احلدراا  ,است   ل يف  وبرض  ر الشل  سفمن ات  ,الف  

 بن بعم اضم اهلل

 .(3)"  ع ا  يريليف إىل ا  ال يريليف : "     بف م   ن الفيب     

 وتيذديم غدع اهلل, و دم الد   ا  عدق اهلل تيد ىل, إن اليعت ال  ان  جع   حرا  الصيا ا ف ي    و اعسم  -2
 .فك حم  كفيب    ليف , ات     ذ الصيا الايتيغرافي , وافي     ي  ا واك  اللييس, سل  حم 

                                                 

 . 8/663  رج  اسعم ذ   ي   ( 1)
 . 7/8881ي     رج  اسعم ذ   ( 2)
  يد ابن . ) ح ي  حسن   يد : و    الرتا  ,   رج  ابن   مي  ذ   ي   واللي  م والفس ام والرتا   ذ سفف م( 3)

 ( . 3/662سفن الرتا   , 2/783سفن الفس ام , 5/775سفن اللي  م , 3/51  مي  
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 :المناقشة والترجيح
 ي ا  ل ان  -وا  ابرتع ب  بعر بيل  , بي  الي ي  بعر   لت م –وال    ا  اج  حم  ان ا   لن  

 ط  بعر وسيط وا م  و جع    و فيعمم  و سياجت الت,   اع   و حم  ص , ير  حت الصيا الايتيغرافي  اطع  
وكليف    است   ب  , إكا  ب  إلي   احل ج  ال  ي ر   الشرع,  و حني كليف,  و سطد بوستيكم(  سيف)اسطياحم  

بت إمن  يأب بصياا اليا ع بطري   , و ن ان ي يا بتصيير   ال قعق  يد  وال يل ب , ال  اعين حبت   ا الفيع ان الصيا
ول ا , كي  ال   ت ل  ذ إ      و إ راج  و ح    و إض ف   و تي يت  و تل يت  مجت ان الصياا ا عت ط ايك حمي

ال جييت الصياا وجمر  حتريك  هل  , بت يفسل كليف لآلل , فو يفسل إلي   حم  ال    ب هب  بعر اليج  ال  بعي 
اس   ون ح ج  إىل وجي  ان ييج    و يأب بايت وإال فإن ان ا ج  ا ا  يعت ط الصيا ان تع  جت حم, افسيب  إلي 

 و ب ا , الحمي اا  وحي  اآلل  لولت   , بت إحم     ييج  الاين ولكف  ال يستطيع إ راج  ياا, يعت ط ب  الصياا
  .ال يي ش فيع   حبت  و حرا و , ل اآلفيمت التصيير ذ ايع ا حيا  افسيل إىل  ,  ا   بعر إبرا   

 المقصد السادس
 حكم التصوير بوسائل نقل الصورة المتحركة

 و الكددد اعاس ,  كددد اعاس الايددد يي, ال ختتعدددش ح ي ددد  التصددديير الددد   يدددتم بيسددد ات حم دددت الصدددياا ا ت ر ددد  
وا وىل , إال  ن  د ه ا  دعا د بتد , بدن التصديير الايتديغراذ,  و حني د ,  و اهلد تش الف د  , التعا ييحمي   و السيفم اي 

 .ن وسيع  االلت    وحا  الصياا واست ب جت   يك   يكين اتش هب  في   ايي  ولك, ات ر  

 :ولعيعم جت ذ كليف ا  ل ن, تصيير الصيا هب ه اآلالس وحكم برض   هب و   ا تعش ذ حكم  

 :المذهب األول
و ي ا تلر ان     حبت , و م ان ك ل إىل إب ح  الصيا الايتيغرافي , ير      ب  إب ح  كليف 
 و     حبت الصيا غع , إال ا  يت   لييل  ان  ون اهلل سل  حم   و     حبت الصيا غع اعسم , ا اطع  الصي 

وال حترا ب  وىل إن   حم  حم  ص  ,  و اخت  ان ا  ا ت وا, وإن   ن ا صيا   ات ا بل جت, و م ا  لكي : اعسم 
فلعم ال   ير   ن ال هترا ان الصيا إال ا    ن ل  و ي  ي  ابن مح ان احل,  و اخت س ان ا  ا ال ي وا ب  حل  

و ي ا  يراه بيض الش فيي  إن  , وواف   ذ كليف بيض احلف بع , فم    ن اسط   فو هترا, طي  وبرع وبمق
 م  ,  م  ا ي  اض : الشيي : اف م, و    ب    ليف اع ان بعم جت اليصر,   ن ا صيا غع   ات ا بل جت

 .(1)جلف  الاتي  ب    ر ,  م  الي يمن, السي  س بق, ييسش ال رض و , ن خمعي حسف, خبي  ا طييم

                                                 

اوح ا يددددد ين , 8/758الادددددروع , 3/3 دددددين ا , 7/886 سدددددىن ا ط لدددددل , 3/373حتاددددد  احملتددددد ج , 7/707 دددددرح اخلر دددددم ( 1)
فتد و   مد  , 888/احلدو  واحلدراا : ييسش ال رضد و ,  د8723سف  , 81ب   , 53/جمع  اليبم ا سوام , 88/81

 .    7/508ف   السف  , 8/818الات و  الشربي  , 8/835اعميع ال من , 7/8838ا ي  اض  
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 :المذهب الثاني
و دي ا تلدر ادن  د   حبراد  الصديا , ير  ان ك ل إلي  حرا  الصيا ا صدياا هبد ه اآلالس وحراد  برضد   

 مد  : و دي  دي  الشديي  ,ف بعد احلفايد  والشد فيي  وا ديا احل: و دم, إال ا  است ين اف د , اطع   اسط    و جمسم 
, جلفدد  الاتددي  ب لسدديي ي , محددي  التدديجير ,  مدد  حم  ددر الدد ين ا للدد ين, بلدد  الي يدد  بددن بدد  , بددن إبددرا يم    الشدديخ

 .(1)و بل جت جلف  الاتي  ب  معك  اليربي  السيي ي  

 :أدلة المذهبين

 :يلي, رض المصور بهااستدل أصحاب المذهب األول على حل التصوير بهذه اآلالت وحل ع 
ابدرتع بعدر االسدت ال  بد  بعدر ا ب حد   .ة  است   ب  ان  لت بعر حت الصيا ا سدط    و الايتيغرافيد   -8

 .ة  ابرتع ب  بعي   ان  لت 

ا ع دد  ذ  دد ا ا ددت احمطلددع ,  ددم جمددر   يدد   لشدد يذ غددع د بتدد , إن الصدديا ا ت ر دد  ا ت دد ا هبدد ه اآلالس -8
 .وا ت   ا ال يي ش ب حلرا  , و  ا   ا  جت يا الف   بعر ا ر ا  

:  إك  د   اللد جيا ,  ال    ب ح  بيض ف   جت الش فيي , إن الصيا ا عت ط  هب ه اآلالس  لي   خبي   الذت -7
 دأن   حمد  ا طيبد  الدر    و ,   و بعر  يدد  ال تيديش اي د ,  جيي  التارج بعر  يا حييان غع ارفيب  "

 لددد   ددد يذ خمر ددد  , وافددد  ييعدددم جددديا  التادددرج بعدددر  يددد   الذدددت ا يدددرو .. ين  و خمر ددد  اللطددد,  طدددددداليس
 . (2) "اللطين 

,  و ا ادن, سدياجت ذ اليعدم, إن احل ج  ت بي إىل ا ف  ا ان الصيا ا عت ط  هبد ه اآلالس ذ اياضدع اتيد  ا -3
 .احل ج   و      واحل ج  اف ل  اف ل  اللرواا ب ا    حم  ,  و حني  ,  و االبتك ا,  و اال رتاع

ةد  اسدت   , استدل أصحاب المذهب الثاني على حرمة التصوير بهذه اآلالت أو عرض المصور بهوا 
 .الشلي   هب ه ,  و حرا  الصيا الايتيغرافي , ب  ان  لت بعر حرا  الصيا اطع  

 :الرأي الراجح
 ددي  -ابددرتع بدد  بعددر بيلدد   وادد , بيدد  الي ددي  بعددر   لت مدد –إن الدد   تددر ن الددفاس إليدد  اددن ا دد  لن  

سدياجت الت طد  بعدر ,   اع    حم  الصياا ا عت ط  هب   و حم  صد , ا  ل ان ير  حت التصيير هب ه اآلالس اطع  

                                                 

ا بدددوا بف ددد   تدددد ل , 8/732ا لددد ع , 8/333ا حمصددد   , 8/828واجددددر ال  , 8/837ح  دددي  الط طددد و  بعدددر الددد ا ( 1)
فتددد و  , 803/  ال ال فددد   , 36/اجلددديال ا ايددد  , 368, 8/352فتددد و  العهفددد  ال اامددد  , 37, 30/احلدددو  واحلدددراا 
 . 368, 8/352العهف  ال اام  

 . 7/802ح  ي   عيييب , 878, 8/11ح  ي  الل جيا  بعر ابن ال  سم ( 2)
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, إكا  ب  إلي د  احل جد  الد  ي ر د  الشدرع,  و حني كليف, (في يي) و   اا برع (  سيف)وسيط فيعمم  و اسطياحم  
 .ذ حكم الص ا الايتيغرافي     سلق  يل  ذ ترجيد ا  ل  ؤالجت 

 الفرع الثاني
 وحكمه لتمثيلقيقة اح

 معنى التمثيل وأنواعه: المقصد األول
 :معنى التمثيل: أوال

 :معنى التمثيل في اللغة
 وا ّعد  لد , إكا  دياه لد  و أحمد  يفذدر إليد : ا ّدت لد  الشدمجت: ي د  , ةيدىن  دل  و ديا, اصد ا ا لدت: التم يت 

إكا : ا ّعدد  ب لت  يددت والت ايددش: وي دد  ,     ددل   بدد : وا ددت بدد , س لدد  ا  لدد  بكت بدد  وغع دد إكا  دديا :  دد ا مت دديو
  .(1) تشلي   ب : ويكين مت يت الشمجت ب لشمجت, إكا   ات  بعر   اه: وا ّع  الشمجت ب لشمجت,  ياس ا  ال

 :معنى التمثيل في االصطالح
تيضع جمس ا بعدر ا سدرح ادن  لدت ,  اا ان احلي ات عي  لعصيا وا ح ا  واحل ل  ا  ت: برف  بيل م بأحم  
ت مدم  وا : و د     درون  حمد , (2)وا  هتيط هبم ان افد  ر واوبدس و  واس و اديا   در  يفذم د  ا  درج , ك عن

 ون است لد ا الشد م , وا تيد ن ة يدت و دلي  لد ,  و است ل ا  ياا ان   م  و ح   , اآل رين وح لت م
ت مددم الش صددي س ال ااايدد  و  ولدد       دد  بعددر  اع : و يددت إحمدد  .(3)كددت تاصدديوت  وإبدد  ا احلدد    ب, حماسدد 

إحمد  : و يدت, (4) تعديف الش صدي س و بي   د  ا تل يفد  ذ الروايد   و ا سدرحي  ا كتيبد  اليا دع و سدي  اوادد و دا س
 .(5)    ا   م آل ر ح ي م  و  ي يل  ص ا لعي ا 

  . وحني  , وت مم الش صي , واحمل   ا والتش يم , الت عي: اف  , ولعتم يت  مس جت

 :أنواع التمثيل: ثانيا
 :اف  , لعتم يت  حمياع ب ا 

                                                 

 . 88/687لس ن اليرل , 8763/ال  اي  احمليط : الاعو  ب    (1)
 . 7/فن التم يت ( 2)
 . 83/فن ا م ت اليريب ( 3)
 :اابط: ا يسيب  احلرا( 4)

       http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84 
 . 852/ا يهم اليسيط  ( 5)
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 و, وتيددين  ددت  ددمجت(  Panto ): مهدد , اشددت   اددن  عمتددنلاذدد  و ددم , (بدد حمتيايم ) : التم يددت الصدد ا  -8
(Mimeomaim   )فن التم يدت ا ميد ام اصطعد الل حمتيايم  و  وتيين   عا , وان جمميع الكعمتن احمل ق

 .(1)ال   ييين الت عي   و احمل   ا لكت ا  حتتيي  احلي ا 

, وا  يست بم احل ن  و اللك جت, ال   يطعق بعر مت يت اجلياحمل اجل  ا ان احلي ا: التم يت الرتاجي   -8
 .وايضيب  تصيير ا بم   اليذيم   و الرتادي   و الش صي س كاس التأدع ذ اعتمع  و الي مل 

وايضدديب  تصددديير , السدد  را اددن اذددد  ر حيدد ا الفدد  الدد   يتفدد و  اجلياحمدددل اهل  لدد   و : التم يددت الكيايدد   -7
 .هب   الس ري   و الف   , احلي ا الي ا  لعف  

وادن , ا  دياجت واليياطدشليأ   ان  و  جياحمدل اجلد  حتعيدت , ال   مي ج بن اجل  واهل  : التم يت ال ااام -3
 .  اس وا  وق  و  اهل   حتعيت الي

 .واهل   , وإبرا  اليفش واحليا   ا اهي , ال   يي  ان  ص اص  ا ل ل   ذ ا د اا: التم يت ا يعي ااام -5

 .(2)و ي ال   ي يا بعر ال ف جت  و ا حمش   اص يب  ب  يسي م واالستيراع  حي حم  : التم يت ا وبرايل -6

 : م   ن لعتم يت   س ا  ب ا ب بتل ااس خمتعا 

 و , الرتاجيددد ي : ويتفددديع التم يدددت الددد يين إىل حمددديبن, و  دددر ترفي دددم, إىل مت يدددت  يدددين: فيف سددم ب بتلددد ا ايضددديب 
 و , الكيايدد ي : ويتفدديع التم يددت الرتفي ددم إىل, الفذددر بإبهدد ل: و  ددت ايفدد ه, والتيدد ترو, ومهدد  لعم دد ن اف دد , ا أسدد ا
و دي يتفد و  اجلياحمدل , وتطعق بعر ا   د ن خبدو  ا و ,  ااا وال, وا يعي ااا , وتطعق بعر ا ل يف اف  , ا ع  ا

 .االجتم بي   و التليي   و السعي ي  ان حي ا الف   

ف دي مت يدت وا يد  : فأاد  التم يدت الديا يم, و  در  يد يل, مت يدت وا يدم: ويف سم ب بتل ا تصييره لعيا ع وب ا  إىل
 .ال   يكين في  احل   ات يو ال ح ي   ل  : والتم يت اخلي يل, ح ي ي  ا ضي    حم   و اي  را

 المقصد الثاني
 حكم التمثيل

  و مل يكددن افلددلط  بددآ ال الشددرع ,  و  دد ن االددي  إليدد  اتاددق اليعمدد جت بعددر حرادد  التم يددت إكا ا ددرتن بدد   ددرا 
 . و   حم  فكرت  خم لا  لعكت ل  و السف   و إا ع ا ا  , و ياب ه

  بعر ا  لن, ف   ا تعش اليعم جت ا ي  رون ذ حكم , كليفو ا  التم يت ال    و ان: 
                                                 

  http://art-basra.ahlamontada.com/t52-topic:    يش    اي ع   ا الرابط( 1)
وا يسددددددددددددددددددددديب  احلدددددددددددددددددددددرا      ,  818,  828 ,  871  ,   887,  833 , 837 /ايهدددددددددددددددددددددم ا صدددددددددددددددددددددطع  س ال ااايددددددددددددددددددددد  ( 2)

http://ar.wikipedia.org/wiki 
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 :المذهب األول
و دي  دي    دع , إكا الت اد  فيد  بد ا ضديابط, ير      ب  إب ح  التم يت إكا  دو ادن  درا ومل يادض إليد  

هلل بدن بلد  ا,  د حل بدن  مد  الع يد ان, ي يمدن د حل البدن  مد  ,  مد  ا دي  اضد : الشيي : واف م, ان اليعم جت
بلد  الي يد  بدن فدي ان , سدعيم ن اليدي ا: والد   ترا, اصدطار ال ا د جت,  مد   د حل ا فهد , بل  اهلل بدن جد ين, محي 

 .(1) بل  اهلل الا ي , بل  الي ي  بن  م  احلمي  ,  مح  احلهم الكر  , الاي ان

يددد  هلددد    اسدددت   ذ حمادددي   ال مي دددت بش صدددي س ت اق:  دددم, و ددد  ابتددد   دددؤالجت  م اسددد  التم يدددت بددد ا ضددديابط
و ن ال حتددي  ادد  ا التم يدت  اددراً  ذدديااً , واخلعادد جت الرا د ين,  ش صددي س ا حمليد جت بعددي م الصددوا والسدوا, ا دؤافن

اعت ًاد  بد آل ال  اجت ا و ن يكين , بكس ار ا برجت  و اتشل   و , ا تو  اج   بفس جت و  رب ً  فس جت ات ج س, 
ال يست    التم يدت الد    د اا ً, ن  و التم يت اصع   ال ين واليعم واعتمع وا حمس حمي ,  ن يست    و , ا سواي 

 ن ي يا بعم التم يت وا  دراج اجد    د حلين وابدين ب لد ي  ا اد  واتطعل  د , ويت د ون و  و ب ي ا ب طفي    فرا؛ 
كت ب ددد ,  و بت  وا ا سدددت    بددد هلل   و احلددد ا ادددن مت يدددادددع , بفددد جت جمتمدددع ف ضدددت اف هددد ً إجي بيددد ً لا دددوح والتيجيددد  ذ

يعدلس الدّ  َل,  و  و ادن ,  و الكد ف ر  إ  د ا   دياا  ادن يتي طيحمد ؛  و ااتكد ل  احملدرا  وادن , اسيل  ,  و  ي ت  ,  و  يف  
, لليددد  بدددن مت يدددت    اجت  الصدددوا ,  و اليضددديجت  و دددي ال يصدددعم ح ي دددً  وال يتيضدددأادددع ا,  و يددد  ن, احلريدددَر,  و الصدددعيلَ 

 ن يكددين ك ددت الش صددي  ال يفيدد  اؤافدد ً و , ل  دد  ا يضدديبي  ذ    دد ا الش صددي  ال يفيدد  ا م عدد  اددن ج حمددل ا م ددتوا
يجت و ن يكين ا م ت غدع ايدرو  لدد   الفد   بسد, وب ل يم  ال  يري  تش يص  , ب لش صي  ال  جيس    وةل  ا  

 . يك السع و   وق السريرا  و ا

 :المذهب الثاني
بلدد  الددر اق , حم  ددر الدد ين ا للدد ين مدد  , بددن بدد  بلدد  الي يدد  : الشدديي , واددف م, اددن ك ددل إليدد  حراتدد  يددر 
 د حل بدن بلد  , محدي  بدن بلد  اهلل التديجير , بلد  احملسدن اليلد  ,  د حل بدن فدي ان الادي ان, محد   ا حمصد ا , بايام

, بلد  اهلل بدن حسدن بدن  يدي , ن بلد  اخلد لقبلد  الدرمح, ا لت بن  د    الديا بم, بل  اهلل ال ويش, الرمحن ا طرا
,  مدددد  بددددن بلدددد  اهلل احلكمددددم, بلدددد  الددددرحيم الط دددد ن, بلدددد  اهلل بددددن  مدددد  الصدددد يق,  محدددد  بددددن  دددد يق ال مدددد ا 

 .(2) بكر  بي  ي , ابيع بن      ا   عم: تياانوال  

                                                 

, 33/حكدددم التم يدددت ذ الددد بيا إىل اهلل , 270 -83/283ا فددد ا , 8018, 7/8010فتددد و  الشددديخ  مددد  ا دددي  اضددد  ( 1)
25 ,21 . 

التم يددت ح ي تد  وت اقدد  وحكمدد  , 73/إي دد   الفليدت , 83, 81الليدد ن ا ايد  , 37, 38/حكدم التم يددت ذ الد بيا إىل اهلل ( 2)
/87 , 
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 :أدلة المذهبين
 :بما يلي, بضوابطهاستدل أصحاب المذهب األول على حل التمثيل  

 :ذلك ما يلي وقائعومن : لغيره محاكاة رسول اهلل : أوال
ضددرب   يادد  و ددي ميسددد     ,هتكددم حمليدد  اددن ا حمليدد جت  ددأين  حمذددر إىل اسددي  اهلل   : " دد   ابددن اسدديي  او   -8

  .(1)"  ال اغار ل يام فإلم ال ييعمين :ال ا بن وج   وي ي 

, اهل يد   ا در بدن حدراا  د ن ي د   إىل الفديب   ن اجو ان   ت الل  يد  ي د   لد "  بن  حمس بن ا ليف  -8
 ف تد ه الفديب , إن  ا در ب  يتفد  وحندن ح ضدروه ف    اسي  اهلل , إكا  اا   ن قرج فيه  ه اسي  اهلل 

فعمد  بدر   حمد  , ادن  د ا ف لتاد  إليد ,  اسدعين: ف د  , و ي يليع ات ب  ف حتلف  ان  عا  والرجت ال يلصدره
 د ين يد  اسدي  : ادن يشدرت   د ا اليلد  ف د    ا در ف د   اسدي  اهلل , بصد اه جيت يعد ق   دره الفيب 

 .(2)" بت  حم  بف  اهلل غ   :  و     ,     لكفيف بف  اهلل لس  بك س , اهلل   س ا

فمدر اجدت , وبيف   يب يرضع ان  اد ... مل يتكعم ذ ا    إال دود  : "     بن الفيب  بن  يب  ريرا  -7
فدرتك ال د   و  لدت إليد  ففذدر , الع دم اجيدت ابدين ا دت  د ا: ف ا د  و د اا حسدف  ف  لد   اد  اا دل بعدر  ابد 
و دي  فكأين  حمذدر إىل اسدي  اهلل :    , مث   لت بعر د ي  فهيت يرتلع, ال  يعين ا ع : إلي  ف    الع م

 .(3)" فهيت ميص   , هتكر ااتل ب  بإ لي  السل ب  ذ فم 

ا   حدل  حمد  هتدي  يل ك لد  ميكد   :    ,فعم   بصر ييين  ح ا  اع الفيب  ف : "     بن   يب كا  -3
إن ا   ددرين  ددم ا  عددين إال اددن  دد   ب  دد    :مث  دد   ,إال  يفدد اا  ا دد ه لدد ين ,بفدد   افدد   يفدد ا فدديق دددو 

 . (4)" و   ا بن ي ي  وبن مييف  وبن مش ل   , ك ا و ك ا

فتمرغدد  ذ الصدديي   مدد  , فعددم  جدد  ا دد جت,  ح جدد  فأجفلدد ذ بي ددين اسددي  اهلل : "  دد   او  بمدد ا  -5
مث ضدرل , إمند   د ن يكايديف  ن ت دي  بيد ييف  كد ا: ف د  , فد  رس كلديف لد  مث  تيد  الفديب , مترغ ال اب 

 .(5)" مث اسد الشم   بعر اليمن و   ر  اي  ووج   , بي ي  ا اع ضرب  واح ا

                                                 

 ( . 7/8383  يد اسعم , 7/8828  يد الل  ا  . )   رج  الل  ا  واسعم ذ   ي ي م  ( 1)
اج لدد  : و دد   فيدد  اهلي مددم, واللدد اا والطدد اين ذ الكلددع, و محدد  ذ اسددف ه, فف   رجدد  ابددن حلدد ن ذ  دد ي   واللي  ددم ذ سدد( 2)

 ( .  1/761جممع ال واا  , 80/832سفن اللي  م , 7/868اسف   مح  , 87/803  يد ابن حل ن . ) ايد ين 
 ( . 3/8136  يد اسعم , 7/8862  يد الل  ا  . )   رج  الشي  ن ذ   ي ي م  ( 3)
 ( . 8/626  يد اسعم , 8/238  يد الل  ا  . ) ل  ا  واسعم ذ   ي ي م    رج  ال( 4)
 . 8/820  رج  اسعم ذ   ي   ( 5)
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 :وجه الداللة منه
ومت دت , فيدت الفديب الد    كاه  ياد  و دي ميسدد الد ا بدن وج د  حكدر اهلل   ف  س ا ح  يد   ن اسدي  

ادع , ا لد  يايد  تي يدع   ا دتو , وحكر فيت الصيب الد    د ن يرتلدع, بسي   ا ر و حم    ا اعك  ل  فل ب  ذ السيق
  حم  مل
التم يدت  و د ا يد   بعدر جديا ,  مد  حكدر  يايد  التديمم ليمد ا, يكن بيد ه اد      يد  بد ليف فيدت ادن ايد  
 .ب ا  

 :ومن ذلك ما يلي :محاكاة المالئكة عليهم السالم لغيرهم: ثانيا
 .(1)ف   ج جت ا واك  ا رسعين ان  لت اهلل تي ىل إىل لي  ذ  ياا  ل ل حس ن اليجيه  -8
 .(2) م  ج جتوا إىل إبرا يم بعي  السوا ذ  ياا   اين  -8

كدد   صدد  ,  صدديا ذ وا يدد  ابتدد اجت  حدد  م بعددر حددق غددعه مدد  مت ددت ا واكدد  لدد او  بعيدد  السددوا ذ  ددياا  -7
 .(3) ﴾ ....َوَ ْت  َتَ َك حمَدَلأُ اخلَْْصم  إ ْك َتَسيلُاوا اْلم ْ رَالَ  ﴿: ال ر ن الكرمي ذ  ي  اهلل تي ىل

مَيَ إ ك  َواكُْ ددْر ذ  اْلك تَدد ل  َاددرْ  ﴿:  مدد  ذ  ددي  اهلل تيدد ىل, ومت ددت ج يددت بعيدد  السددوا  ددرمي ذ  ددياا بشددر سددي  -3
َ   ُاوَحَف  فَدَتَم لَت هَلَ  َبَشرًا َسي يًّ  ﴾. احمَتَلَ ْس ا ْن  َْ ع َ   َاَك حمً  َ ْر  يًّ  َه بً  فََأْاَسْعَف  إ لَيدْ  .(4) فَ ختلََ ْس ا ن ُ ول  ْم ح 

جعدي  بيفمد  حندن : "  د    مد  او  بمدر , ومت ت لعص  ب  بأبرايب   ي  بي ع ال يد ل  د ي  سديا  الشدير -5
ال يددر  بعيدد   دددر , إك طعددع بعيفدد  اجددت  دد ي  بيدد ع ال يدد ل  دد ي   سدديا  الشددير, كاس يدديا بفدد  اسددي  اهلل 

: و د  , ووضدع  ايد  بعدر ف  يد , فأسف  ا لتي  إىل ا لتي , حو جعس إىل الفيب , وال ييرف  اف   ح , السار
 .(5)"  م لييعمكم  ار  يفكم   ا ج يت ج جت  ت  :     الفيب .. ي   م     ين بن ا سوا 

 . (6)ذ و  اع ب ا  ذ  ياا الص  يب  حي  الكعيب  لرسي  اهلل ومت ع   -6

 :وجه الداللة منها
و د  , ا  و ع ادن ا واكد  الكدراا بعدي م السدوا ذ الي د اع السد ب    دي مت يدت وت مدم لش صدي س   در  

فد   , بيل  ذ  ت ب  الكرمي ووا س السدف  بليلد  ادن غدع حمكدع و    م اهلل تي ىل بعيف , فيعيه بأار ان اهلل تي ىل
 .بعر جيا  التم يت بيج  ب ا 

                                                 

 . 33 -68اآلي س ان ( 1)
 . 60 -58 م  ت   بعي  اآلي س ان ( 2)
 .ان سياا ذ  85  -88اآلي س ان ( 3)
 .ان سياا ارمي  83, 86اآليت ن ( 4)
 . 8/73  رج  اسعم ذ   ي   ( 5)
 . 3/881الل اي  والف  ي  ( 6)
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 :اعترض على االستدالل بها
 دت كلديف خمدتم ب  واكد  ,  حي ,  و اجت غريدل إن مت ت ا واك   برا يم ولي  وارمي, ومت ت ج يت بصياا

 .و م يايعيحم  بإكن اهلل, و   جيت اهلل هلم ال  اا بعي  بشرييتف ,  ال ي    بعي م غع م؛  لم غع اتيل ين
 :من ذلك ما يلي, وأفعاله فقد حاكوا أقوال رسول اهلل  :لغيرهم محاكاة الصحابة : ثالثا

يايدت, فيصدعم ذ كاس  اهلل  ن يايدت اد   د ن اسدي     ن بل  اهلل بن بمر اضم اهلل بف م  هترذ بعدر -8
إحمد  بدت , يايدت ويد بي ج لسد   مد   د ن اسدي  اهلل , يايدت اسدي  اهلل  د ن    مدا ك ن, ويد بي   امد   

  واتدن  لدت  ن يفد   الرسدي   فادم اكد   ااس حم  د  الرسدي  , ذ كلديف ليدأب هبد    ق التا  يتلي  ر 
, لت ددمجت لفاسدد   اف  دد  اف سددل , اددن بعددر   ر دد  ويصددعم ا يتددن, و دد  تكددين الف  دد  فيعدد  كلدديف  ون سددلل

 مد  ا     ,يصدعم هلل ا يتدنل,  ال يك   يلعغ حماس ا ك ن ذ اك  حدو يد وا بف  تد  مث يفي  د بل  اهللإال  ن 
ذ  اددد   ددد ن  حددد  يتلدددع  دددد ا الفددديب  ": ت دددي   ا ا دددؤافن ب اشددد  اضدددم اهلل بف ددد لددد ا يايدددت, و  الرسدددي  

 ن اسدي  اهلل : " مد اضدم اهلل بف  بدن بمدرااد  اواه حمد فع بدن : وادن كلديف, "اف  ل   م    ن يتلي  ابدن بمدر 
  و دددر بددن  ,(1)" و دد ن بلدد  اهلل بددن بمددر يايددت كلدديف :  دد  ,  حمدد   ب للط دد جت الدد  بدد   احلعيادد  يصددعم هبدد

حمدد   ييادد  اددن فدديق   ددر حم  تدد  و ددعر ا يتددن, فصددفع ابددن بمددر كلدديف إكا ايدد  السددار بددفاس  اسددي  اهلل 
مث اجدع فصدعم ,  فد ع يديا الف در   اهلل اسدي أن " حمد فع اديىل ابدن بمدر او  بفد  بدت إن , الل ي  وا كد ن
 ويد  ر  ن الفديب , مث يرجدع فيصدعم الذ در ةدين, فكد ن ابدن بمدر ياديض يديا الف در:     حم فع, الذ ر ةين

 .(2)" فيع  

وبيف د  بيلد م , بيف د  بيلد م بطري د  بمعيد , حكديا  يايد  وضديا   إن   عا ان     ل اسدي  اهلل  -8
, (6)ا  دعا بدن  ديل  , (5)وبلد  اهلل بدن  يد  , (4)وبعدم بدن  يب ط لدل , (3)اد ن ب مد ن بدن ب: ادف م: ب ل ي 

 .اضم اهلل بف م , (8)والربيع بف  اييك , (7)وب اش  , (6)

                                                 

 ( . 8/128  يد اسعم , 8/827  يد الل  ا  . )   رج  الل  ا  واس مل ذ الص ي ن ( 1)
 . 8/150  رج  اسعم ذ   ي   ( 2)
 . 8/803  يد اسعم , 8/38  يد الل  ا  ( 3)
 . 8/25سفن الفس ام ( 4)
 . 8/51سفن اللي  م ( 5)
 . 8/818سفن ال اا طين ( 6)
 . 8/853  يد اسعم ( 7)
 . 8/51سفن اللي  م ( 8)
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بدد ا الاددتد ذ اسددع لدد  سددياا   ددر  الفدديب : " ي ددي  بددن اي ويدد  بددن  ددرا  دد   مسيدد  بلدد  اهلل بددن ا اددت  -7
لددديال  ين   ددد    ن جيتمدددع بعدددم الفددد   حلكيددد  لكدددم :   ويددد  ددد   اي,  فرجدددع ذ  راجتتددد , الادددتد بعدددر ااحعتددد 

 (.1" ) راجتت  

: مث  ددر ,   حمدد  ادد ا:  دد  ,    يددش   حمدد   ددراجتا اسددي  اهلل : سدددت  حمددس بددن ا لدديف: " او   تدد  ا  دد   -3
 (.2" )ومي  الرحيم , مي  الرمحن, بسم اهلل الرمحن الرحيم

اد  لكدم : ف  لد , و دوت  ن  دراجتا اسدي  اهلل  حم  سأ   ا سعم  اضم اهلل بف   بد" او  ييعر بن كعيف  -5
مث , مث يفدد ا  دد ا ادد   ددعر حددو يصددلد, مث يصددعم ب دد ا ادد  حمدد ا,  دد ن يصددعم مث يفدد ا  دد ا ادد   ددعر, و ددوت 

 (.3" )فإكا  م تفي   راجتا ااسرا حرف  حرف  , حميت  ل   راجتت 

 :وجه الداللة منها
و دد ا ادف م  ليددت بعددر ,   بتهسددي   في لد  و  يالدد و وج تدد  فد  س  دد ه ا ح  يد   يدد ا   دد  ل اسدي  اهلل 

  .هت و م إىل ب ا ا   اا بعر فيت يفكره  و يؤكي   و يست ل     ن تي ع م لرسي  اهلل , جيا ه
 :من ذلك ما يلي: لغيرهم محاكاة الصحابة : رابعا

 : ا  ف  لد دبيدض حمسد فأاسدت إىل,  ي دإين جمد: ف د   جد جت اجدت إىل اسدي  اهلل : "  د   بن  يب  ريرا  -8
ال , حدو  عدن  ع دن ا دت كلديف, مث  است إىل   ر  ف  ل  ا ت كلديف, وال   بي يف ب حلق ا  بف   إال ا جت
: ف  ا اجت ادن ا حمصد ا ف د  , ان يليش   ا العيع  امح  اهلل: ف   , وال   بي يف ب حلق ا  بف   إال ا جت

, إال  دديس  ددلي ين, ال:   لدد ,  ددت بفدد ك  ددمجت  : ف دد   الار تدد , فدد حمطعق بدد  إىل احعدد ,  حمدد  يدد  اسددي  اهلل
فإكا   ي  ليأ ت ف يام إىل السدراج , فإكا   ت ضياف  فأطادم السراج و اي   حم  حمأ ت, فيععي م بشمجت:    

 ددد  بهدددل اهلل ادددن : ف ددد  , فعمددد    دددلد غددد ا بعدددر الفددديب , ف يددد وا و  دددت اللددديش:  ددد  , حدددو تطاديددد 
 .(4)"  فييكم  بلياكم  العيع  

ادع  حمد  ك دل إليد  يريد  ,   ا ب   م  بن اسعم  ان إ   ا حماس  و أحم    يق محيم لكيل بدن ا  در  ا  -8
  . (5)استه ب  ل بيا اسي  اهلل ,  تع 

                                                 

 ( .  8/533  يد اسعم , 3/8188  يد الل  ا  . )   رج  الل  ا  واسعم ذ   ي ي م  ( 1)
 ( .  8/752ا ست اك , 8/36سفن اللي  م . ) وسكت  بف  , واحل  م ذ ا ست اك,   رج  اللي  م ذ سفف ( 2)
دص يد بعر  ر  اسعم ومل قرج ه : و    احل  م, والفس ام ذ سفف , واحل  م ذ ا ست اك,   رج  ابن   مي  ذ   ي  ( 3)

 ( . 5/88سفن الفس ام , 8/357ا ست اك , 8/822  يد ابن   مي  ) 
 . 7/8683  رج  اسعم ذ   ي   ( 4)
 . 8/78طل  س ابن سي  , 7/8385  يد اسعم , 3/8328  يد الل  ا  ( 5)
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بدد وا الصدد يق لي ددي  بددين  ريذدد  واشددر م اكدد  و وا االبددن اللدد ا ل ليعتدد    يدد ا حميدديم بددن اسدديي  ال طادد ين  -7
كدد   دد ن سددلل  ذ حمصددرا , يت اددف م بددرتك الت دد لش اددع بدد  ي موحمصدد    ددت فصدد, ذ غدد وا ا حدد ال, غطادد ن

 .  (1)ا سعمن بعي م ذ   ه ال  وا 

حددن حلددق بدد  بيدد   روجدد  اددن اكدد  , لسددرا   بددن ا لدديف اجليشددمم بعددر سددليت اليدد ا ادد    لدد  اسددي  اهلل  -4
 .(2)"  يش بيف ي  سرا   إكا للس  سياا   سر  : " ا  جرا

 :وجه الداللة منها
كد   د ن ا د ا است سد ن , س ا ح  ي   ار ا حمص ا   وجت  بأن مت ت بعر الليش  لم يدأ عينف    ف   

ادع  حمد  ك دل , ومت ت  م  بن اسعم  و أحم    يق محيم لكيل بدن ا  در , لصفيي م  ان اهلل تي ىل واسيل  
, و حمد  يريد  هبد  اخلدع ,ايل هلد ومت ت  بي حمييم لكت ط اا  ان طيااش ا ح ال ذ غ وا اخلف ق بأحمد   د يق ادي , لي تع 

فد   , ادف م كلديف ومل يفكدر اسدي  اهلل , وتشل  سرا   بكسدر  ذ  يد  ولل سد  واد  يت عدر بد , و ي خبو  كليف
   . بعر جيا  التم يت 

 :البراءة األصلية: خامسا
:  يل  سل  حم  ول  يل  ذ  ت ا   عق اهلل تي ىل لف  ذ, فك ن ال ح , مل ير  ذ التم يت لم بف  خبصي  

ييأ  ﴾   . ﴿ ُ َي ال   َ َعق َلُكم َا  ذ  ا اع  اَ 

 :المعقول: سادسا
واحمل  د ا ادن  د ه اليج د  , إن التم يت     ا لتصيير  صد  حد د   و ت ريدل فكدرا ايفييد  بطري د   سيسد  -8

 .و ي ان  ليت التم يت ,  ن احلك ي  ب لايت ت عي , ج ا ا

ك ددعا ذ  د  ضددرل اهلل ا ا د   الف, ضدرل ا  ددت ب لكعمد  واليلد اا اشددروعو , والايددتالتم يدت ضدرل ا ددت ب حلر د   -8
: و    جت  دأحم , (3)ليعل م يتَدَاّكُرون ﴾  َوت ْعيَف اْ َْا َ ُ  حَمْلر بُدَ   ل عفل    ﴿ :     احلق سل  حم , ال ر ن الكرمي

    دا ادد  ددعا اددن   ي  اهلل دضددرل اسددو , (4)﴾   إ الل اْلَيدد ل ُميَن َوت ْعدديَف اْ َْا َدد ُ  حَمْلددر بُدَ   ل عفلدد    َوَادد  يَدْي  ُعَ دد ﴿
  ,إن ا عدددم وا دددت اددد  بي دددين اهلل بددد  : " ددد   بدددن الفددديب  اددد  اواه  بدددي ايسدددر : كلددديف ادددن, ذ ا ح  يددد 

فأط بد  ط ااد   ,ف لفهد جت ,وإين  حمد  الفد ير اليريد ن ,ي   يا إين ا ي  اجليش بييين : م ت اجت  تر  يا  ف   

                                                 

 . 7/781سعا ابن  ش ا , 7/8768  يد اسعم ( 1)
 . 8/313االستيي ل ( 2)
 .ان سياا احلشر  88ان اآلي  ( 3)
 .ان سياا اليفكليس  37اآلي  ( 4)
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فصددددل  م اجلدددديش  ,فأ ددددل يا اكدددد لم ,و دددد ب  ط اادددد  اددددف م ,فددددأ جليا فدددد حمطع يا بعددددر ا عددددت م ,ن  يادددد ادددد
ا دت ادن بصد ين و د ل اد  جدد  بد  ادن و , ف ليف ا ت ان  ط بين واتلع ا  جدد  بد  ,فأ عك م واجت ح م

تت دددرل ف ,و سدددي  الاكدددرا بشدددمجت  سدددي  ,بدددرا  ا ي دددي  ذ  دددياا احملسدددي واددد  ا ا ددد   إال  , (1)"احلدددق 
 .ب حلر   والايت يكين ج ا ا و ك ا التم يت  ,وي لع   الي ت الصياا إيل ا ك  ن

 :اعترض على االستدالل به
 اددد  ,  ن ضدددرل ا  دددت يكدددين بددد ل ي , إن ضدددرل ا ا ددد   ذ ال دددر ن الكدددرمي  و السدددف  ا ط دددرا لددديس   لتم يدددت

ن الكددرمي ضددرب  ب   ددم والكعددل واحلمدد ا وا حميدد ا و ن ا ا دد   ذ ال ددر , التم يددت فيكددين حك يدد  ب لايددت وال ددي 
 . ف ت يتصيا ذ التم يت إكا   ن ضرب  ب   ت  ن مت ت   يذ  ؤالجت , وحني  , واليفكليس والسرال وا  جت

 ددأل  ذ كلدديف  دأن  ددت   اا؛ فإادد   ن تسددتيمت ذ اخلددع  و تسددتيمت ‚ التم يدت   اا اددن   واس التيجيدد  والرتفيدد  -7
فأ ددع  اشددروع , واحلكددم في دد  حبسددل ادد  تؤ يدد  وت دديا بدد ‚  ا   ال بددأ  هبدد  وال  ددمجت في دد ف ددم بدد, ذ الشددر

وتدأدعه ذ الفادي    دي  ادن   دع ادن , والتم يت ان اليسد ات الت  يايد ,  حم  وسيع  إيل ح و لي  تيعيم وتلي ن
  .ر  ا  ي   بعر حذر   ا  مل ي, اليس ات الت عي ي , وا  ت ذ اليس ات ا ب ح 

فدإن   دعا ادن و د اع التد ايخ , التعا يدين إن التم يت ذ كات  وسديع  د  فيد  سدياجت  د ن بعدر ا سد اح  و الش  د   و -3
, يفل دددم  ن يتهددد   ك ر ددد , و حددد ا  السي سددد  وايا دددش ا بطددد   ذ سددد ح س اجل ددد   والددد ف ع بدددن ا وطددد ن

يكددين     حيدد جت تعدديف الدد  ري س  نو ددع وسدديع, في دد  ال دد وا احلسددف  لعجيدد   احل ي دد  لتكددين, ويفدد    هبدد 
ويت دد  وسدديع  لعرتفيدد  , غددع  ن التم يددت  دد  يتهدد و  ا  دد ا  اجل يدد , بتم يع دد  مت دديو وا ييدد , ال صددم بف دد 

, و   د  فيمد  يتيعدق ب لتد ايخ حدي    صدي س ادن السد ب ن ,وب  ال ب يد  حندي  غدراع غدع  رميد , ا مفيع
 . يم ان اليصلي س ة  هتت ج إىل مت  والت ايخ يكين اشيب 

و د   د ن ا شدل  , ذ الكتد ل الكدرمي والسدف  ا ط درالدياو ه , والتشلي  ج ا  ب تا ق, إن التم يت ان  ليت التشلي  -5
 .   ن التم يت اشروب , و  ن ا م ات قتعش بن ا م لت, ب  قتعش بن ا شلل 

 :اعترض على االستدالل به
 .ول ا فو يكين التم يت تشلي   , التم يت فيكين ب لايت وال ي  غ لل   ا , إن التشلي  يكين ةهر  ال ي 

ب بتلدد ا  دد ا ا  ددع يددتم فيدد  حتريدديف   دد  ذ و اددر اددن  عددش ,   ددرل ادد  يكددين إىل  يدد   الذددتالتم يددت إن  -6
, و    بيلد م حبدت احليتد ,  ي   الذت و   بر  ف   جت السعش, لتصيير ح    و التيلع بن  مجت, ست ا

 دأن   حمد  ,  و بعدر  يدد  ال تيديش اي د , جيي  التارج بعر  يا حييان غع ارفيبد : " ل جيا الف       

                                                 

 ( . 3/8322  يد اسعم , 5/8732  يد الل  ا  . )   رج  الل  ا  واسعم ذ الص ي ن ( 1)
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 لددد  , وافددد  ييعددم جددديا  التاددرج بعدددر  يدد   الذدددت ا يددرو ..  و خمر ددد  اللطددين , ا طيبدد  الدددر    و اليسددط
 :واات ح  ابن اجلي   ب يل , (1)"   يذ خمر   اللطين 

 ن  ي ذ بعم احل ي   اا ما ي   ي   الذت     ب ا    
   يذ و  ل ح متر وتف لم   وتاىن ايي  واحملرك ب  م

 :اعترض على االستدالل به
و   ابت وه اس ط  , فإن   ن بيض اليعم جت جيي ه فهم يا م ميفي , إن  ي   الذت مل جيمع بعر إب حت  

وال ين يتي طيحم    حميا ,     و غعه  ت  و فلو بن   ا فإن حمسل  الليتن إىل ابن اجلي , (2) لعمروجتا والش   ا
 .   وال يي  اسعك م حه  ذ الشرع , ان ا ااك 

إمندد   اددر  دد اج , وادد  فيدد   ذدديا افدد , ادد  مل ق لطدد   ددرا, الدد   ال ميفيدد  ا سددوا, إن التم يددت اددن الع ددي ا لدد ح -3
 .وال ميفع   ت التم يت بسلل  , في را ا  ا تمت بعر كليف, بف 

 :على االستدالل بهاعترض 
فو يتصيا اي    ن يكين هليا , يشتمت التم يت بعر   ع ان ا ا س  ذ كات  وايضيب  واوبس ت  
 . حو ي ره الشرع , ال ح 

ال  مل ير  بدن الشد اع  ليدت ب بتل ا د   و , فإحم  يي  ان ا ص حل ا رسع , حمذرا    يشتمت بعي  التم يت ان اف فع -2
 .هب ه ا   ب  فإحم  يكين اشروب   وا    ن, إل  ا  

 :اعترض على االستدالل به
ت تلم إل  جت التم يت , إن   ل  الشرع احملرا  لعك ل والتشل  ب لكا ا وحني   ك  يشتمت بعي  التم يت 

 . ع ان ا فكراس وا ا س   فل ا  إىل  , فإن تصياس في  اصع   ف م اصع   غع ايت ا  رب , وب ا ابتل اه

 :بما يلي, استدل أصحاب المذهب الثاني على حرمة التمثيل  

فلددو بمدد  فيدد  اددن ت ويددر وإ بدد جت ب لل طددت, اددن تصددفع ا م عددن , والكدد ل  ددرا, التم يددت ي دديا بعددم الكدد ل -8
 .و ي   كل , اللك جت  و الل يف  و احل ن  و الارح  و ال لل  و الرضم

 :اعترض على االستدالل به
وكددد  قدددرج , و دددم جددد ا ا, خبدددو  التم يدددت ف دددي حك يددد , خبدددو  اددد   دددي بعيددد  إن الكددد ل إ لددد ا بدددن الشدددمجت

 .فيفتام  ن يكين   ب  ,  ن اش   ي  ييعمين حب ي ت , التم يت بن  يحم    ب 

                                                 

 . 7/802ح  ي   عيييب , 878, 8/11ح  ي  الل جيا  بعر ابن ال  سم ( 1)
 . 8/733 ليت الطّ لل ( 2)
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ف د  او   ,و    ارحم  بي ا التشل  هبم ذ  ي ار م  و بلد  ا م  و سدعي  م, التم يت  ي ا ان  ي ار الكا ا -8
بدن بمدر اضدم اهلل بف مد  اوبدن , (1)" ال تشل يا ب لي ي  والفصد ا  : "       ن اسي  اهلل  بي  ريرا 

  .(2)" ان تشل  ب يا ف ي اف م : "      ن  اسي  اهلل 

 :اعترض على االستدالل به
و دديلم  و  اددن فيعددد  ال ي تلددم  ن يكددين ف بعددد  , إن الكادد ا مل قتصدديا ب لتم يددت حدددو يكددين  ددي اا هلدددم 

 .اتشل   هبم 

 ن افشددأ  دد ه التم يعيدد س بدد عأ وط ددي أ حمصددراحميل أ هتدد  م في دد  الفصددراحميين بيسددم بعيدد  , لتم يددت اددن اللدد عا -7
 السوا 

دد م و ددي ا ر  ما  لدد , وادد  و ددع لدد  اددع ي ددي  ومل ييددر  ,  دد ن ف بع دد  وااددد ً بددف م بدد بَت م, وا تلسدد ً اددن ط يس 
 . يق  ال ربين الفلص ا  سعمين   ه الل بَ  إالل ذ   ا اليصر  ا تأ ر  بن طر ا

 و ,  طليدل  و بد مل  و   اد : ا م دت ل دعهإك التم يت الب  في  ان     ا , التم يت تشلع ة  مل ييط   حل  -3
و دد  ,   صددي  الكدد فرو دد  يددت مم ا سددعم , ال ددع لش صددي فلددو بمدد  فيدد  اددن ت مددم , حنددي م  و, حم  ددد

وبدن  مسد جت اضدم اهلل بف د   ن  ,لش صي س ذ ا سوايت مم الك فر  و الا سق   صي  اؤاف  ان  ل ا ا
ف دد   , إن يل ضددرا ف ددت بعددم جفدد ح  ن  تشددلع اددن ادد    وجددم ةدد  مل ييطددين  , يدد  اسددي  اهلل: ااددر ا   لدد 
 .(3)" ا تشلع ة  مل ييط  وبس دييب  وا : اسي  اهلل 

 :اعترض على االستدالل به
وإمندد  , وا يدد   ح حدد   ال يشددير ا شدد    بأحمدد   ادد ا ك ددت,  وال ييددرع وا يدد, إن ا م ددت ييددرع  ددياا غددعه 

 .وان   ن   ليف فو يكين اتشلي  ة  مل ييط ,  ا ا ان  س    صيت  ذ التم يت

,  يلدد اددن الو دد ا ييدد  , ذ  يدتدد   و اشدديت   و  وادد   ددر حك يدد  إحمسدد ن  حمسدد ن إن التم يددت يشددتمت بعددر  -5
اد   حدل  ين حكيد  : حكي  إحمس حم  ف    يل الفديب : " ف     ل فين ب اش  اضم اهلل ب وال يل   را ,

 .(4)" إحمس حم  و ن يل   ا و  ا 
                                                 

 ( . 5/757حتا  ا حيك  , 88/823  يد ابن حل ن . ) و مح  ذ اسف ه ,   رج  ابن حل ن ذ   ي  ( 1)
و  رجدد   بددي حميدديم اددن , و  رجدد  اللدد اا اددن حدد ي  ح يادد  واددن حدد ي   يب  ريددرا,   رجدد   بددي  او  ذ سددفف  وسددك  بفدد ( 2)

 ( . 8/863ال ااي  , 3/33سفن  يب  او  . ) وسك  بف  ابن حهر , ح ي   حمس ذ ت ايخ   ل  ن
 ( . 8/8628  يد اسعم , 5/8008  يد الل  ا  . )   رج  الل  ا  واسعم ذ الص ي ن ( 3)
اسدف   محد  . ) ح ي  حسن  د يد : و    في  الرتا  , واللي  م والرتا   و بي  او  ذ سفف م,   رج   مح  ذ اسف ه( 4)

 ( . 3/861سفن  يب  او  , 80/833سفن اللي  م , 3/660سفن الرتا   , 5/856
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 :اعترض على االستدالل به
فلدو بدن  د ا فإحمد  , و ي حمديع ادن التم يدت ولديس اييد  هبد ه ا   بد , إن احل ي  بن حك ي  إحمس ن اين 

هتكدم حمليد  ادن ا حمليد جت ضدرب    حمذدر إىل الفديب  دأين : "  د   ف د  او  ابدن اسديي  , ليس  دت اد  حكدم  درا
إك احمل  د ا احملراد   دم , (1)" وي دي  الع دم اغادر ل ديام فدإلم ال ييعمدين , و ي ميسد الد ا بدن وج د ,  يا  فأ ايه

 .  (2) م  وا  ذ بي ن وج  الفكع ذ احل ي  , ا    حم  بعر وج  التف يم واالحت  ا

إن اددن : "  دد    ن اسددي  اهلل  و دد  او   بددي  ريددرا , ةدد  ال ييددين ا م ددتإن ذ التم يددت بل دد  وا ددت  ال  -6
 .(3)" حسن إسوا ا رجت تر   ا  ال ييفي  

وكلديف اتيبد  بعيد  ب ليد ال ا لديم ,  إن ان ا م عدن ادن يدأب بأفيد    و   ديا   و    كيدل ليلد يف هبد  الفد   -3
 مسيدد  الفدديب   : "  دد  اضددم اهلل بددف م جدد     يب بددنحدد دين  :  دد  هبدد  بددن حكدديم ف دد  او  ,  ذ اآل ددرا

 ن  وبدن  يب  ريدرا ,  (4)" ويدت لد  ويدت لد   , لع   هت   ب حل ي  ليل يف ب  ال يا فيكد ل ويت : ي ي 
 .(5)"  ط اهلل ال يع م هل  ب ال ي ي  هب  ذ ج فم دإن اليل  ليتكعم ب لكعم  ان س: "      الفيب 

 :اعترض على االستدالل به
 ادد  التم يددت فددإن اشدد   ي  ييعمددين  حمدد  , احلدد ي  ذ حددق اددن ي ددي   وادد  اكدد وب  يتي ددع الفدد    دد   إن  

 . ر  ذ  أحم ف  ا احل ي  ال ي, ليس ح ي   حو يتي ييا     

 دي : و يدت, وإبي   د  بمد  يشديف   بفد  الفد   , ي حم  الدفاس بدن ا  حمد  : ال   م, اف ف ُا التم يت  لعمروجتا -2
,  دددم  ددديا لعدددفاس ادددن  دددأل   ددد وا ا فيددد   اجلميعددد  اف ددد : و يدددت, ه  ا  لددد  ذ  ا حمددد  واك حمددد سدددع ا دددرجت سدددع 

, وكلدديف  ن ا م ددت  دد  ي تلددم افدد  الددفم  ن ي دديا بأبمدد   خم يدد , (6)ا سددتتلي  لعمدد ح  ددرب  وب ددو وبرفدد  
                                                 

 ( .  7/8383  يد اسعم , 7/8828  يد الل  ا  . )   رج  الل  ا  واسعم ذ   ي ي م  ( 1)
 . 87/858بين ا يلي  :  م  مشس احلق( 2)
اواه  محدد  والطدد اين ذ ال ودددد  :  ي مدددمو دد   اهل, حدد ي  حسددن: و ددد  , والرتادد   ذ سددفف ,   رجدد  ابددن حلدد ن ذ  ددد ي  ( 3)

سددلت السددوا , 3/552سددفن الرتادد   , 2/82جممددع ال واادد  , 8/366 دد يد ابددن حلدد ن . ) واجدد    محدد  والكلددع د دد س 
3/832 . ) 

   دد ا حدد ي  اواه سدداي ن بددن سدديي: و دد   احلدد  م, و محدد  والرتادد   واللي  ددم و بددي  او  والدد ااام والفسدد ام,   رجدد  احلدد  م( 4)
وال  بعدم  وفد  بدن    در  امد  , وغع م ان ا امد  بدن هبد  بدن حكديم, احلم  ان وبل  الياا  بن سيي  وإسراايت بن ييحمس

اسددف   محدد  , 8/802ا سددت اك . ) و دد  ك ددره الل دد ا  ذ اجلدد اع الصدد يد , و حمدد  جيمددع ح ي دد ,   ددت الف ددت ذ ب الدد  هبدد 
سدفن الد ااام , 6/781سدفن الفسد ام , 3/813سدفن  يب  او  , 80/816سدفن اللي  دم , 3/553سفن الرتا   , 5/7
8/728 . ) 

 . 5/8733  رج  الل  ا  ذ   ي   ( 5)
 . 650/التي يش بعر ا م س التي ايش , 738/حترير  لا ظ التفلي  : الفيو ( 6)
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, الشددرع وا ددروجتا اددن ا   دد , و دد ا اددن  ددأحم  إسدد    اروجتتدد , اسددت هف  لدد     ددر اددن الفدد  , غددع الا دد 
بدت إن كلديف , ويف دم بدن ساد سا دد , والشدرع يدأار ةيد يل ا  دوق, و يااا   ان اس ط س الش   ا  ل جت

 . إن   ن ا  ي يا ب  ااس   ل ,    يس ط ب الت 

بددن   و دد  لدر اسدي  اهلل , ويرتتدل بعيدد  ضدي ع الي د  ذ غددع ط بد  اهلل تيد ىل, التم يدت ادن الع ددي الل طدت -1
 دت  دمجت يع دي بد  الرجدت : "  د    ن اسدي  اهلل  ف د  او  ب لد  بدن بد ار , ايد  ت هلي ليس فيد  اف

وادع  ن التم يدت هلدي فإحمد  ال , (1)" فإلن ان احلق  ,إال اام الرجت ب يس  وتأ يل  فرس  واوبل    ع  ,ب طت
 .فيكين ب طو , افاي  في 

 :اعترض على االستدالل به
 و يذ در  ع د   يميد  , التم يت اهلد    الد   يلدن  يمد   و جيعدم ح ي د  إك اف , ليس التم يت  ع  هليا وليل  

فدن الد حمي  ةد  , ولدي سدعم  حمد  هلدي فدو يكدين  راد  إكا  دو ادن احملراد س, ليد بي الفد   إىل الت ااد ,  ب  إلي  ا سدوا
َ  احْلََي اُ ﴿ :  م      بف   اخل لق سل  حم  ذ  يل , في   هلي وليل حمْدَي  َلي دلأ َوهَلْديأ  اْبَعُميا  منل وإال لد ا افد  , (2)﴾ ال ُّ

  . ن يكين ايع ا  ذ ا اع  را  وب طو 

, واالسددت  اجت بدد آل رين, مت يددت ا حمليدد جت وا واكدد  والكاددرا والاسدد  : اف دد , يشددتمت التم يددت بعددر اا سدد  ادد  -80
و د  يكدين السديف ايي اشدتمو بعدر و   يالم إيل خم لش لع ين واخلُعُدق, , وال يل , وا تو  الفس جت ب لرج  

, و ددد  يكدددين ا  اجت غدددع اعتددد ا بدددآ ال ا سدددوا,  و حني ددد ,   لكددد ل  و ا دددتوق ا ح  يددد  الفلييددد :  دددرا
و دت , والكشدش بدن اليديااس, وتشدل  الرجد   ب لفسد جت  و اليكدس, في  ان ختفُّ  بيدض ا م عدن فلو بم  
 .كليف  را 

 :الرأي الراجح
, فدددإين  ا  اج ددد ن ا ددد  ل ا و , واددد  وا  بعدددر بيلددد   ادددن ابرتاضددد س, ا ددد  لن بيددد  اسدددتيراع   لددد  

وكلددديف  ددد  اسدددت ليا بددد  بعدددر , ب للددديابط الددد  ك رو ددد  ادددن  لدددت لع دددي  بإب حتددد , الددد   يدددر    ددد  ب  حدددت التم يدددت
يفاددق ذ غددعه اددن  الدد  ي ددين التم يددت في دد  بددن الك ددع كدد , و حمدد  هتتدد ج إليدد  ذ   ددع اددن ال لدد ي  ا ي  ددرا, ادد  ل م

فلددو بددن  حمدد   ددد  يكددين اليسدديع  ا يلدد حي  اليمعيددد  , لت  يددق حماددس ال دددرع, اليسدد ات اددن الي دد  واجل ددد  وا دد  
 . ا ع    ا   عا و , ك  ال ي يا غعه ا  ا  ذ كليف, ا تييف  لك ع ان ا ايا التيعيمي   و الت ياي  وحني  

                                                 

سدددفن اللي  دددم . )  ددد يد حددد ي  حسدددن : و ددد   فيددد  الرتاددد  ,   رجددد  اللي  دددم والرتاددد   والددد ااام وابدددن ا جددد  ذ سدددفف م( 1)
 ( . 8/130سفن ابن ا ج  , 8/861سفن ال ااام , 3/833سفن الرتا   , 80/83

 .ان سياا احل ي   80ان اآلي  ( 2)
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 المطلب الثالث
 ألعمال الفنيةحكم تجسيد األنبياء في ا
 الفرع األول

 حكم تجسيد األنبياء عن طريق الصور 
,  و مل تكدن  د ليف, سدياجت   حمد   د ه الصديا ادن كواس الذدت,  سي  ا حملي جت والرسدت بدن طريدق الصدياهترا 

 و حنددي كلدديف , وسددياجت  دد ن ا سددطد اف دد  اف ي دد  بعددر واق  و جعددي   و   مشدد   و  ددا  س اصددفيب  اددن ا يدد  ن
 . ولي   حم   ياا ات يع , تعا ان وس اط خم

,  يد    حمد  ا   د  و ددكع  , ادن السددعش  و اخلعدش صديا اطع د   ي تلدي  اد  ل ال دد اعن حبراد  ال د ا  دي ادو 
و ددددي الدددد    راتدددد  اعدددد اع الا  يدددد  ذ اليدددد مل , (1) بعددددر الف ددددي الدددد   اددددر بي حمدددد  وتاصدددديع   حمادددد ,   اعدددد   و حم  صدددد 

ه اعمدع الا  دم لرابطد  اليد مل ا سدوام ذ  واا احمي د  ه ال  افد  ذ ا ي اد   در و  ا  د, و يد س الاتي  هب , ا سوام
اعمددع ذ  واا احمي دد  ه اليشددرين ذ الاددرتا  دد ا و ددي ادد    دد ه , (2)د  دد2/5/8305 - ددد83/3/8305الاددرتا اددن 

                                                 

: ابددن ااعددد, 8/333ا حمصدد   : ا ددر او , 8/828ال واجددر : ابددن حهددر اهليتمددم, 8/837ح  ددي  الط طدد و  بعددر الدد ا ( 1)
اجلددديال ا ايددد  , 368, 8/352فتددد و  العهفددد  ال اامددد  , 37, 30/احلدددو  واحلدددراا ا بدددوا بف ددد   تددد ل , 8/732ا لددد ع 

 . 368, 8/352فت و  العهف  ال اام  , 803/  ال ال ف   , 36/
ا  استفك ُا اْعع س  )ف   وا  ذ  راا اعمع ( 2)  وْحدَ ُه, والصلدواُ  مدُ  هلل  احل: ا حمْل َي جت  َبعَدي  م  الصلدَوُا والسلدَواُ  وس ار   َتْصي يْدَر الفليب 

ل  جَمْع َس اعمع  الا  ما  فإنل  : ال  بي ُ , وَسعلمَ  وَ ْ ل     اهللُ َبَعي   وَبَعر  ل     َ علر-وحملياف  ُ مل و  بَدْيَ ُه,سيا  حم  والسلوُا َبَعر َاْن ال حَميب 
َي  دَ ا  ذ ذ ا سدواما  ُفدْ

بعدر   د  اطلعدعَ   دد8305اد    ا وىل 2 دد و8305ابيدع اآل در 83اد  بدن  الادرتا   َ ْوات د   ال ل افد   ا 
بدن   بل   الي ي   بن  بل   الع   الي ْعميل   وا فت جت  وال لبيا  وا ا     الشليخ     اااس  الُلُ ي    اخل طَ ل  ا يجل   إىل مَسَ ح   الرلايس  الي ا

يد بُم , ُ ديااأ َاْرُسديا أ   د وُاْرَفقأ ب  ُ تيالأ في 8305ابيع ا و   85, وت ايخ 8805/5 م بر  ب  و ا ْن اكتل  الراا س   ذ َ َطر
ُل    لل  ُ يااأ  دل   , فأح هَلد  مَسَ حتُد ُ ليعما بن   يب ط للو   لل  ُ يااأ  , و يااأ ُ  ر  ي بُم   حُل  لعفليبا  مل و    ح   ةيج 

طَ ب د   ا دم  يَد    كلديفَ   دد إىل جمعدس  اعمدع  8305ابيدع اآل در  70وتد ايخ  287/8    .الا  دما ا سدواما   د اا  اد  جيَ دُل ح 
 إنل َاَ د اَ  :َاد  يَع دم  َددرلاَ , ة درا الرلابطد    ذ اكلَ  ا كرلاد    ال ل اف   ا في  ا   الصُّياتن  ا   ياتن  ذ َ ْوات     وبيَ   ن  اطلعَع اععُس َبَعر

ين  ب لللرواا , ف   واف لَت ُ  َاَك حمَت ُ السل اي َ  وب ْفَ  ا سعمَن, و نل , تي ىل ب ْفَ  اهلل   َاَ  اأ َبذ يمأ     الفليبّ   بَدَيَ  ُ  الرلفييَ  ايعيا أ ا َن ال ا
عاً وحمَ  يراً  رَاَج ً ُافعاً, و   َاَفَع ك ْ َرُه,وَ اب ي ً إىل اهلل  بإكحم     اهللُ تي ىل امحً  لعي  َن, و اسَعُ  إىل َ ْع     َبش   َدْ َاُه, وَ دعلر  و بعدر وس 

ُل ا  د ا   والسلدوا   َبَعيد   واواكتُدُ , و ََادَر ا دؤافَن ب لصلدوا   دَل َبعَدر , .احملمدي    َبَعيد  , فَدُ دَي َسدياُ  َولَد     َا, وَ د ح  وإنل الياج 
ادقَ ال احرتاُاُ , وت  يرُُه, وتيذيُم ُ  ا سعمنَ  د   واف لت د   َبَعيد    تليذيَم الول  فدإنل   ل اات د نو لد   و تدف مو ا دنْ  .الصلدوُا والسلدواُ  ة  ا 

, والي َي ُك ب هلل  تيد ىل وإنل  د    َ ْ ا ه  يُيتلَدُر ُ ْاراً وا  لًا َبن  ا سوا   سدياجًت   حمدْ  ارسدياً  ُات را دً   و, الشلدريش  ب لصُّديا   ختييدَت   ص 
َبَمعُدُ  وإ ْددرَااُُه  َ دْرب ً, فدو جيدي ُ  كلديَف َحدرَااأ ال هتَ دتُّ وال جيدي ُ  ُ دتُّ ,  و لديَس هلد    دت  وُجدْراأ , ُجْراو و  دت   وسياجًت   حمْ  كاسَ , ت ً د ب

,  و َاْ ص  و ا نَ  َ  ب   االات د َن  د َن  ُ  ا      ,  و   ا َغَرعو ا َن ا غراع  , وإْن ُ ص    نل ذ كلديَف ا دنَ  .ْادراً غ ي و ا َن ال  ي س 
وس ات   و    ل  , وو اااس  ا بوا  , وا سديلنَ  اُ ُايا   جيَ ُل َبَعر ُوالا     عاً و لعاً, و حمل ُ  الكلعا  واحمل كير  اخَلط عا   يد ً  ا ا س   
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يد  بدن بلد  الشديخ بلد  الي  : ان اليعم جت ا ي  رين راح  وان ال ين افييا كليف , (1) د 87/8/8378 -81ان 
 .(3)الشيخ بطي    ر , (2)اهلل بن ب   

 :ويمكن االستدالل على ذلك بما يلي

 :السنة النبوية المطهرة: أوال
ب بتلد ا  ن حراد  تصديير ا حمليد جت , ا ح  ي  ال  سلق ك ر   والد  تد   بعدر حراد  الصديا وتدأديم ا صدياين -8

, سددياجت   حمدد   ددياا   اعدد   و حم  صدد , الصددياوالرسددت  ا عدد  ضددمن ادد  تدد   بعيدد   دد ه ا ح  يدد  اددن حرادد  
 . و حني   , جمسم   و اسط  

وكلددديف  ن تصددديير م فدددرع تصددديا , إن ذ تصددديير ا حمليددد جت والرسدددت ادددن الكددد ل والل تددد ن ذ ح  دددم اددد  فيددد  -8
وال يستطيع ا م   وب ادن  د اا بعدر الت يدت والتصديا ادن  دو  , وان يصيا م مل ي اك  ا لم, ح ي ت م

ولدد ا فإحمدد  يصدد ق ذ ح دد   حمدد  ا تعددق , ن  ددياا ح ي يدد   و   ددرل إىل كلدديف ةدد  يصددياه ن يكدديا , ادد  و ددايا بدد 
والكددد ل وإن  ددد ن ايصدددي  ايددد و ا ادددن , وغدددع اط ب ددد  لعيا دددع الددد    ددد حميا بعيددد ,  دددياا هلدددم غدددع  ددد    

 . حم    ل بعر اهلل تي ىل ,  ارإال  حم  ذ حق ا حملي جت  , الكل ار

                                                                                                                                                         

والتاعاد     وا فدوا   وا سدرحي س  وُ تُدل  ا طاد     م  والراوايد س  جُمسلدم و ذ الَ َصد وغدعَ  ُ دَيااً جُمسلدم ً  َتْصي ْير  الفلىبا  َاْفعُ , الفلشر  
دنْ  كليَف ا ْن َوَس ا ت  الفلشر , وجيَ دُل إحمكد اُهُ  والسايفم  وغع   , ذ َحدقا الصلد  ب    و د ليَف مُيفَدُع كلديفَ  .َكل ديفَ  وإتدوُ  اد  يُيَجدُ  ا 

ين , والفُّْصد  هلل  واسيل     َاُسي   اهلل  هلم ا ْن َ َر   الصُّْ ل   واجل َ     َاَع  فإنل  ين  والي ْعدم   و يف   , ومحدت   د ا وال اف ع  َبن  ال ا الد ا
ُل تيذيَم   ا  م, إليف  ْ تُ  .واحرتاَا م وإجوهلَم ا  يُيج  الصلدوُا والسلدوُا , في دُرُا ذ  وا حملي جت  َبَعي  م   س اُر الرُُّست   الفليبا  وا 

دْن  دؤالجت  حدرااأ, وال جيديُ  َ دْرب ً , هَتُْرُا ذ َحقا الفليبا  ا  ح ا م  .(وجيَ دُل افُيد ُ , ل ا فإنل اععَس يُدَ راُا بأنل تصييَر   ا واحد و ا 
 .818 -818/ راااس اعمع الا  م 

 . 578/ راااس اعمع الا  م لرابط  الي مل ا سوام ( 1)
.. ال جيدي  تصديير ا دت الصد  ب  وا حمليد جت : " أن اصيااس لليض الص  ب  وا س بدليض ال صدمف   وا  ذ فتي  ل  ذ  ( 2)

وجيددل  ن يصدد ن الصدد  ب  وا حمليدد جت بددن .. حددو ال يكددين وسدديع  إىل اات دد لم والسدد ري  والتفدد ا هبددم , بددت جيددل افددع كلدديف
". ) وغع كليف ان ا سل ل .. , فيا وي  ا  هبمولدو ميت , لدو يصياوا بعر غع وج , ال ذ ال صم وال ذ غع  , التصيير

 (. =http://www.islamlib.net/?showpage=bpage&id: اي ع ا كتل  ا سواي 
وهلدد ه ا اديا ول ع دد   د ن تصدديير ا حمليد جت والرسددت  و .. هتددرا اسدم ا حمليدد جت والرسدت وتصدديير م  اديا: " ف د  ك در ذ فتددي  لد ( 3)

ا ذ الاتددد و  8150جددد جت كلددديف ذ فتدددي  لعشددديخ حسدددفن خمعدددي  ذ اددد يي , ادددن اليسددد ات حراددد  التيلدددع بدددف م بأيددد  وسددديع 
وا ددؤمتر ال ددد ان عمددع الل دددي  ذ , ا8138وجمعددس جممدددع الل ددي  ا سددواي  ذ ف ايدددر , 8813/اععدد  الرابدددع , ا سددواي 
: اي دددددددددددددددددددع) , ا8120و اا ا فتددددددددددددددددددد جت ذ  غسدددددددددددددددددددطس , ا8132وجمعدددددددددددددددددددس اعمدددددددددددددددددددع ذ إبريدددددددددددددددددددت , ا8133  تددددددددددددددددددديبر 

http://www.masrawysat.com . ) 
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فيكدين  , وكلديف غدع ككدن,  و امس م الب  و ن يكين اط ب   متد ا ا ط ب د  لع دتت إن تصيير ا حملي جت والرس -7
ادن  د ل بعدم اتيمد ا  : " د   اهلل   ريدرا  ن اسدي ف د  او   بدي , والك ل بعي م حدراا, ح ي    ب  

 .فام حق س ار ا حملي جت   ليف  و  ا إكا   ن ذ حق حمليف  , (1)"  فعيتلي  ا ي ه ان الف ا

وإيد احل م   د  حراد  , و     إكا   حم  الصياا   ىن ان ا صيلا, إي اجت هلم ا حملي جت ل    ذ تصييرإن ب ا ا -3
﴿ إن ال ين يؤكون اهلل واسيل  ليف م اهلل ذ ال حمي  واآل درا و بد  هلدم بد اب  : تي ىلاهلل     , ان س ار الف  

 . وإي اجت    اسي   إي اجت اسيلف  , (2)ا يف  ﴾

, فإحمددد  يالدددم إىل اال  ااجت بأ ددد  ل الصددديا بفددد  ا شددد   ين,  جت إن مل يكدددن ات فددد   ددد    إن تصددديير ا حمليددد -5
 .والف   اأاياون ب تل ب م واال ت اجت هبم , وب ا اال ت اجت هبم, واالحمصرا  بف م

 الفرع الثاني
 حكم تجسيد األنبياء في األعمال التمثيلية

 :بعر ا  لن, ال اااي  م   التم يعي ا تعش اليعم جت ذ حكم  سي  ا حملي جت والرست ذ ا ب 

 :المذهب األول
 يفيدددد   و اجتم بيدددد   و  و ,  بييدددد سددددياجت  دددد ن , يددددر    دددد  ل حرادددد  مت يددددت ا حمليدددد جت والرسددددت ذ    بمددددت 
,  يددد   دد ن ال  يدد  افددد  , و ا تف ادد  , و تسدديي  ,  و اشددد   ت ,  و ب دد  , و برضدد  ,إحمت جددد  وحرادد , غع دد  و , سي سددي 

بددت إن اددف م اددن , وحرادد  إحمت جدد   و برضدد   و تسدديي  , ع ب لتعادد    و السدديفم   و ا سددرح  و حني دد وسددياجت  دد ن ييددر 
و ددي ادد  , (3)و   ددر اددن اددؤمتر  ,و دد  حكددر إادد ع بعمدد جت ا ادد  بعيدد  غددع واحدد , ا    ن كلدديف  اددر خمددرج اددن ا عدد 
و راتدددد  ا فذمدددد س , (4) لددددنإحمدددد   اددددر وهبتدددد ن ا: و  لدددد ,  ددددد80/6/8733ذ  احمت دددد  إليدددد  جلفدددد  الاتددددي  بدددد    ر

سيسددم لرابطدد  و ددراه اععددس التأ, (5) ددد 8710ا سددواي  ذ  واا احمي دد   اؤمتر دد  ةكدد  ا كرادد  ذ ك  احلهدد  سددف  
 -8ا في ددددددد ا ذ ا ددددددد ا ادددددددن , ال  ل ددددددد  بشدددددددرا واا احمي ددددددد  ه ا ددددددد  ا الس  سددددددد  ادددددددن  دددددددراااس اليددددددد مل ا سدددددددوام ذ 

                                                 

 ( . 8/80  يد اسعم , 5/8810  يد الل  ا  . )   رج  الل  ا  واسعم ذ الص ي ن ( 1)
 .ان سياا ا ح ال  53اآلي  ( 2)
)  ددد 87/2/8718 -8ا في دد ا ذ ا دد ا اددن , اععددس التأسدديس لرابطدد  اليدد مل ا سددوام ذ  واا احمي دد   جمعسدد  ال  ل دد  بشددرا( 3)

واعمع الا  م لرابط  الي مل ا سوام ذ  واا احمي   ه اليشرين , ( 385 -8/383جمميع فت و  الشيخ بل  الي ي  بن ب   
, ( 818 -818/ راااس اعمع الا  م ا سوام ةك  ا كراد  ذ  وااتد  اليشدرين )  د 87/8/8378 -81ذ الارتا ان 

 ( . http://www.mazameer.com/vb/t.html85027) الشيخ  م  بن بل  اهلل ا ا ا
 . 782 -7/788 حب    يد   ل ا اليعم جت ب  معك  اليربي  السيي ي  ( 4)
 . 7/816 حب    يد   ل ا اليعم جت ب  معك  اليربي  السيي ي  ( 5)
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الصد  ا  بلد  احلعديم  مدي  ذ بيد ن ا شدي   /واد   بعفد   ديخ اجلد اع ا   در فلديع  الد  تيا, (1) د 87/2/8718
و دددراه جممدددع , (3)والددد   و دددع ب  ياف ددد  بعدددر اددد  جددد جت فيددد   بلددد جت جممدددع الل دددي  ا سدددواي  , (2)  دددد8713سدددف  

 ا اليعمد جت ذ ا معكد  اليربيد  و راتد   يدد   لد, (4) دد 8713الل ي  ا سواي  ذ اؤمتره ا في   ذ ك  ال ي ا سف  
,  ددد8/88/8308 -80/80ا في دد ا ة يفدد  الطدد اش ذ ا دد ا اددن  ,اليشددرين ععسدد  ال دد ين و السدديي ي  ذ الدد وا 

وادد   فتدد  بدد  العهفدد  ال اامدد  لعل ددي  اليعميدد  وا فتدد جت السدديي ي  ذ , (5)  ددد8/88/8307ذ  803ب راا دد  ا ددم 
و ددراه اعمددع الا  ددم ا سددوام لرابطدد  ,  (6) 3053والاتددي  ا ددم ,  ددد88/3/8308وتدد ايخ  3387الاتدي  ا ددم 

وحمدم ال دراا بعدر  ن كلديف ,   دد2/5/8305 -83/3الي مل ا سوام ذ  واا احمي    جمعس  ال  افد  ذ الادرتا ادن 
 -81  اليشدددددددددرين ذ الادددددددددرتا ادددددددددن ددددددددددددددددو  ددددددددد  بعيددددددددد  ذ  واا احمي ددددددددد   جمعس , (7) ييددددددددد   ادددددددددرا وا ا بدددددددددن ا سدددددددددوا

وجمعدس جممددع الل دي  ا سددواي  ذ ,  دد8722وجلفد  الاتددي  بد    ر ذ ابيدع ا و  سددف   , (8) دد 87/8/8378
وذ جمعددس  دد ا ,  ددد8713 سددف  وا ددؤمتر ال دد ان عمددع الل ددي  ا سددواي  ذ ك  ال يدد ا,  ددد8718ذ احملددرا سددف  

 مد  : و فدو بد  الشديي  ,(9) دد 8300ا  سدف  و اا ا فت جت ا صري  ذ  دي ,  د8712ا    ا وىل سف  اعمع ذ 
, جدد   احلددق بعددم,  ددد8761حسددفن خمعددي   دديخ اجلدد اع ا   ددر السدد بق ذ  دديل ن سددف  , (10) مدد  ا ددي  اضدد  

لتكدرمي , و   افع   ليف  سي    صي   ا ايسر و  تد  و وجد ,  د3/80/8300ذ   يخ اجل اع ا   ر الس بق
بلد  ,   مد  بدن  د حل الي يمدن,   مد  حم  در الد ين ا للد ين,  بلد  اهلل بدن بد  بل  الي ي  بن  , (11)اهلل تي ىل هلن 
,  بلدد  اهلل بددن حسددن بددن  يددي ,  بلدد  اهلل الدد ويش,  ا لددت بددن  دد    الدديا بم,  محدد   ا حمصدد ا , الددر اق باياددم

 دد حل بددن ,   دد  عمابيددع بددن  دد    ا,   دد حل بددن فددي ان الاددي ان,  بلدد  احملسددن اليلدد  ,  محددي  بددن بلدد  اهلل التدديجير 

                                                 

 . 385 -8/383جمميع فت و  الشيخ بل  الي ي  بن ب   ( 1)
 . 368 -8/360مي  فت و  ا ا ا بل  احلعيم  ( 2)
 . 833 -1/836جمع  اجل اي  ا سواي  ( 3)
 . 3/788ف   الفيا   :  م  اجلي اين( 4)
 . 778 -7/778 حب    يد   ل ا اليعم جت ذ ا معك  اليربي  السيي ي  ( 5)
 . 830 -862, 7/863فت و  العهف  ال اام  لعل ي  اليعمي  وا فت جت ( 6)
 . 818 -818/م ا سوام ةك  ا كرا  ذ  واات  اليشرين  راااس اعمع الا  ( 7)
 . 573 -578/ا ص ا الس بق ( 8)
                                                                     .http://www.masrawysat.com:   يراجع ا ي ع الت يل( 9)
 . 80/780جمع  ا ف ا ( 10)
 :يراجع الرابط الت يلو , 8818/الاتي  ا م , صري فت و   اا ا فت جت ا ( 11)

           http://www.albwady.com/vb/archive/index.php/t-87383.html        

http://www.albwady.com/vb/archive/index.php/t-13414.html
http://www.albwady.com/vb/archive/index.php/t-13414.html
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بلددد   , (2) دددد 81/2/8370ذ الاتدددي  الصددد  اا بفددد  ذ ,    ا اددد اددددددد مددد  بدددن بلددد  الع,  (1) بلددد  الدددرمحن ا طدددرا
الد    د   ,  محد  ال مد ا , (5)بلد  الدرمحن بدن حم  در الد اك  ,(4) بي  ي  بن بل  اهلل بكر  ,  (3) السوا بن برجس

الد   احمت در  ,بعم بن  م  بن  في , (7)يس جلف  الاتي  ب    ر الس بق اا, بطي    ر, (6)    بأن مت يع م  ار 
 .(8)احمت ر إىل تكاع ان ي يا ب ليف 

 :المذهب الثاني
 ددد   ا ددد  ا اليعميددد  إكا , يدددر  ادددن ك دددل إليددد  إب حددد  مت يدددت ا حمليددد جت والرسدددت ذ بيدددض ا بمددد   ال ااايددد  
 ,يجددد   دددي الددد   يادددرق الفددد   بيلددد م بدددن بيدددضب بتلددد ا  ن ال, ومل تذ دددر وجددديه ادددن  سددد    صددديت م, ا   اددد 

بيفمد  يدر  الدليض , بعمد جت الد و  ا سدواي و   حمسدل  د ا إىل بيدض , الليابط الشربي  ذ التم يتس ار الت ا  و 
 مد  حمسدل , وحمسدل  د ا إىل فتدي   د  اا بدن بيدض بعمد جت الشديي , جيا  كليف اطع    ون اراب ا  د ه اللديابط

     .(9) إىل بيض اليعم جت ا ي  رين

 :المذهبين هذين أدلة
 :استدل أصحاب المذهب األول على حرمة تمثيل األنبياء والرسل مطلقا بما يلي 

  .ب بتل ا  ن مت يت ا حملي جت والرست ي  ت حكم  ذ حكم التم يت , است   ب  بعر حرا  التم يت بإطوق ة  -8

 .ان  لت  ابرتع بعر االست ال  ب  ة  ابرتع ب  بعر حرا  جمر  التم يت

                                                 

التم يدت ح ي تد  : بكدر  بدي  يد .  , 73/إي    الفليت , 83 ,81اللي ن ا اي  , 37, 38/حكم التم يت ذ ال بيا إىل اهلل ( 1)
 . 87/وت اق  وحكم  

                                                 . http://www.mazameer.com/vb/t.html85027:  يراجع ا ي ع الت يل( 2)
 . 27/إي    الفليت بعر حكم التم يت : الشيخ بل  السوا بن برجس( 3)
 . 37 -38/حكم التم يت : بكر  بي  ي .  ( 4)
                                                                     . http://www.ahlalhdeeth.com:   يراجع ا ي ع الت يل( 5)
 . 81/إ  ا  ال ليت بعر حرا  التم يت : الشيخ  مح  ال م ا ( 6)
                                                                      .http://www.masrawysat.com: يراجع ا ي ع الت يل( 7)
                                                             .http://www.ansaaar.com:   يراجع  لك   حمص ا     م ( 8)
 , .http://www.ansaaar.com:م  لك   حمص ا     , 7/778 حب    يد   ل ا اليعم جت ( 9)

 , =8828http://www.hablullah.com/?p: حلت اهلل: اي ع
  , http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title :ويراجع ا  ذ   ا الرابط

 . =25883http://www.forum.arabseed.com/showthread.php?t: و  ا الرابط

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
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وحراد س اهلل تيد ىل , واحمت د ك حلراد  م, وحط ادن ا د ا م, و ااي  هبم, إن ذ مت يت ا حملي جت والرست تف يم هلم -8
فإن  د ن بد طو  د ن ,   ا إكا   ن ا  هتكر بف م فيم  مي ت ح  , وا طا  م ل بيت , ال   ا ت ا م لرس لت 

 . ىل    في  ان الك ل بعر اهلل تي ,  واا و  ب  و ارا

ل يلددد   و دددي وإن  دد ن جددد ا ا,  ددأن يالدددت حمددديب بعددر غدددعه, إن مت دديع م  ددد  يالدددم إىل الاتفدد  ذ بيدددض ا يا دددش -7
ُ م الددن َ علدَم العّدُ  َوَافَددَع بَدْيَلدُ ْم َ َاَجد سو ﴿ : تيد ىل إال  حمدد  , (1)﴾  ت ْعديَف الرُُّسددُت َفللدْعَف  بَدْيَلدُ ْم َبعَددر بَدْيدضو اادفدْ

فيمفدددع سددد ا , إىل ا ت ددد ا محدددر ا حمليددد جت وابتددد اهلم يدددت  اددد ا الي اددد   ن يكدددين كاييددد  ادددن  دددأن إبدددرا  كلددديف ب لتم
 .وحر   بعر و  ا م , لع ايي  إىل الاتف  والاس  

 و الت يدددت ليسددد  إال تراددد  لع ددديا  واحلر دددد س  ن التم يدددت , الكددد ل بعدددر اهلل تيددد ىل و حملي اددد  بعدددي م السددددوا -3
وكلددديف جيدددر إىل الكددد ل , فدددو افددد ذ ادددن حم دددم  و  يددد  ا في مددد  وا مددد  تكدددن ال  ددد   و ا ت ددد ن, والسدددكف س
 .وهبت ن الن وا ا لاسوا و ي  ار , والك ل بعر ا حملي جت   ل بعر اهلل تي ىل ,واللو 

حيد  يالددم مت يددت , وتل يدد  اد  و ددر ذ حمايسد م اددن متهيد   دد ه ا  دت اليعيدد , تشدكييف ا سددعمن ذ ب  اد  م -5
فيدت عم , و لط افد  هلم إىل افد    الي اد  و  دو  الفد  , ذ الفاي    صي  م ا حملي جت والرست إىل  ن  ين

  .اي   ت ال ين وا  وق ان الفاي  

إك ال ميكددن  ن يطدد بق حدد   , إن  سددي   حمليدد جت اهلل تيدد ىل ياددتد  بدديال التشددكييف ذ  حددياهلم والكدد ل بعددي م -6
و د  يدؤ    دؤالجت ا م عدين , بعي  ان مس  و يد  و د  ا م عن ح   ا حملي جت ذ  حياهلم وتصرف  م وا    حميا 

  وااا غع اف سل  س ب    و ال ح   يفطلع ذ ك ن ا تع م اتص   كلديف الفديب بصدا س تعديف الش صدي س الد  
 .ا حملي جت والك ل بعي م  ار  حيا  والتشكييف ذ , ا ع   ا م ت

واددن ا شدد   ين , ميدد  وك عي دد  اددن   ددت الاددن تدد ااإددد اا اجلدد   والف دد   والف دد  والتيعيددق حددي  الش صددي س الكر  -3
 .و حملي جت اهلل تي ىل واسع  ا ت  وا اهلل ب  وجت فيق الف   والتيعيق , ت اا   ر 

والفددد   ذ ح جددد  إىل حت يدددق , الت ددد ل ا شددد بر وحتددد ل الطياادددش وحمشددديل اخلصددد ا وال تددد   بدددن  تلددد ع ا  يددد ن -2
 .   ال إد ا , وإطا جت الان, ا ان واالست راا

كدد  يعادد  الفذددر , وحني دد , والتصددفع ذ احلر دد س, و  رفدد  ال ددي , إن ا شدد    ذ التم يعيدد س غعلدد  طدد بع الع ددي -1
ولدددي     إىل الكدد ل والت ريدددش وال يدد  ا  و الدددف م ذ  ددوا ادددن , ويسددتميت الفادددي  ويسددتييل بعدددر ا شدد بر

 .  جت فيم  يص ا بف م ان   يا   و  في   فو يسيغ ب  وىل ذ حق ا حملي, و  ا ةهر ه غع ج ا , مي لت
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, و دد ا التالدديت ي تلددم تددي ع م واحددرتاا م, إن اهلل تيدد ىل فلددت ا حمليدد جت والرسددت بعددر غددع م اددن اليدد  ن -80
 .فمن  حلق هبم    حميع ان ا ك  ف   ب جت ب خلسران 

و د ا يدرتك  ددرا بعدر ا  بد   ,إن مت يت ا حملي جت والرست يتم ذ  وا برع اي ا  س س  لع ي والتسدعي  والرتفيد  -88
 حمدد  , فلددو بددن بدد ا اجلدد و  اددن  سددي  م ذ  دد ه ا بمدد  , الش صددي س الدد  يتيددرع هلدد  اليمددت الدد ااام

فدددإن ذ  دددراجتا , واسدددعك م وحيددد  م   دددوق الددد ابن إليددد  بيددد ن  و,  بيا إىل اهلل تيددد ىلإن  ددد ن ال دددرع افددد  الددد
 . يع م ذ  بم    اااي  ة  ي ين بن مت, الت ايخ ا سوام اتسي  ل ليف

 ن  , فدو ييجد  اد ا لد , إن  د ن ل  يد  التيدر  بعدي م وبعدر سدع م, إن  سي  ا حملي جت ذ  بمد    ااايد  -88
, وسددع م ف دد  وا  فيدد   يدد س بدد ا تلددن ادد   دد حميا بعيدد  ذ حيدد  م و بددي م,  تدد ل اهلل تيدد ىل  غف حمدد  بددن كلدديف

د   حمَدْرفَدُع َ َاَجد سو الدن حملَشد جت إ نل َابلديَف َحك ديمأ َوت ْعيَف ُحهل  ﴿:  ي  اهلل تي ىلان كليف  يَم َبعَدر  َدْيا  َف َ   إ بْددرَا   تُدَف   تَديدْ
َف  َلُ  إ ْسَ َق َويَدْيُ يَل ُ وًّ َ َ يْدَف  َوحمُيًح  َ َ يْدَف  ا ن  َدْلُت َوا ن ُكاايلت د   َ اُووَ  َوُسدَعْيَم نَ . َبع يمأ    َو َيُّديَل َويُيُسدشَ َوَوَ لدْ

دف نَ  َوإ مْسَ ب يدَت َواْلَيَسدَع  .َو ََ ر يلد  َوهَتْدَ  َوب يَسدر َوإ ْليَد َ  ُ دت  اادَن الصلد حل  نَ . َوُايَسر َوَ  ُاوَن وََ دَ ل يَف َحْد    اْلُمْ س 
ددْن  بَدد ا   ْم َوُكاايلدد    ْم َوإ ْ دد .َويُدديحُمَس َوُليطًدد  وَُ ددوًّ فللددْعَف  َبعَددر اْلَيدد َلم نَ  ددرَا و َوا  فَدد ُ ْم َوَ ددَ يْدَف ُ ْم إ ىَل    َيال  ْم َواْجَتلَديدْ

ُ م الدد  َ دد حمُياْ يَدْيَمعُددينَ  .اُّْسددَت  يمو  ددْن ب لَدد   ه  َولَددْي َ ْ ددرَُ ياْ حَلَددل َط َبددفدْ  ُْولَد دديَف  .َكل دديَف ُ ددَ   العّدد   يَدْ دد    ب دد   َاددن َيَشدد جت ا 
فَدد ُ ُم اْلك تَدد َل َواحلُْْكددَم َوال َدد  ب َكدد ف ر ينَ اللدد  يَن  تَديدْ َدد   َدْيًادد  للْيُسددياْ هب  ْعفَدد  هب  َدد  َ ددُؤالجت فَدَ ددْ  وَ ل  ُْولَد دديَف  .فُّلُددديلَا فَددإ ن َيْكُاددْر هب 

 .(1) ﴾ الل  يَن َ َ   الّعُ  فَل ُ َ اُ ُم ا ْدَت  ْه ُ ت الل َ ْسأَُلُكْم َبَعْي   َ ْجرًا إ ْن ُ َي إ الل ك ْ َر  ل ْعَي َلم نَ 

فلدو ,  ا الت عدم بد   وق ا سدواي وبد, يشت عين ب لتم يت ي عل بعي م ب ا حتدر  الصد قإن ال ين  -87
إكا  ددد ن كلددديف هت دددق غددد يت م ادددن , بمددد  فدددي م ادددن جدددر ا بعدددر اع  فددد  وبددد ا ا لددد الا بددد الحم الق إىل اددد  ال يعيدددق

 فلددر كلدديف , ا حمليدد جتفددإكا  دد ا اددن ال ييفددي م إال كلدديف بتم يددت , اسددت ياجت الفدد   و سددل ا دد  ا وإ  دد ا الفهدد ح
 .   ا  ا  هلم ان  يل  وو  ا ذ حماي  ا سعمن , والفيت ان  راات م, إىل الس ري  اف م واالست  اجت هبم

إن    ددر ا م عددن هلدد ه ال صددم اددن سدديا  الي ادد , و ا دد  م ذ الصددف ب ؛ ال يرت ددم إىل ا دد ا اخل  دد , فددإن  -83
 جت إ ااجت هبدم بعدر إطو د ,  فدو ييد ون ادن ا  ااجت وا  ددو  فرضدف   ن ا ديا   دت اليدر  ال يدرون مت يدت ا حمليدد

إبددرا يم  عيددت اهلل,  و ايسددر  عدديم  ,(اخلياجدد  فددون) و ( السددم فددون: ) ن يسددمر: ةدد  جيددل هلددم اددن التيذدديم
ادد   يلدديف ذ  دد ا  ! يدد  اسددي  اهلل: ذ  اا التم يددت   في دد ,اهلل,  و بيسددر اوح اهلل,  و  مدد اً  دد ر اسددت اهلل 

بيددد  كلددديف  ن ق طلددد  بيدددض اخلعيددد جت هبددد ا الع دددل ذ غدددع و ددد  التم يدددت بعدددر سدددليت  وال يليددد  , ددد ا:  دددي في
ال إن  ,  ادد   يدد  اسددي  اهلل: اددن بدد ل الددت كم وال اايدد ,  ددأن يددراه بيلدد م يرتكددل إةدد ً, في ددي  لدد  احلك يدد ,  و

 .مل يكن مَثل غعه  ً ليإب ح  مت يت  ؤالجت الف   لعحملي جت    تؤ ا  إىل ا ت   ا, و ار ب  ا حمي
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 , ا مي ن ي ُّ  ااي  بعي م, وا  ااجت هبم,  و االي  إىل ضيشيذ مت يت  حيا  ا حملي جت و ؤولم اللشري   -85

وا  و  بد لتيذيم ا شدروع ااسد ا ادن ا ا سد  الد  هتذر د  الشدرع, فكيدش إكا  ضديش إلي د   دين التم يدت 
 .و ين ا م عن ان بياا الف   , ص ً  و إ واًل ا  ة  جيل ان التكرميذ ح ا كات  يي ُّ ذ الير  الي ا تف ي

 .ا حمي  ان  ن مي ت   صي  م إحمس ن , إن بصم  اهلل تي ىل  حملي ا  واسع  ان  ن يتم ت هبم  يط ن -86

ةد  فيدتعا  , فمن ا تصيا  ن ان مي دت الكد فرين سدي يا ا د ا م, إكا   ا  ن التم يعي  جل حميب الكار وا مي ن -83
 م وتساي   حوا دم وهبدت, وا  ا م ب لك ل والس ر واجلفين, ان  عم س الكار وسل ا حملي جت, يتعاذين ب 

بدت بعدر وجد  , ال بعدر وجد  احلك يد  بدف م, بعر حني ا    ا ادن الكاد ا, بكت ا  تسيل  ل  حماس  ان الشر
 . إىل تكاع ان فيع  ان ا م عن  و  ا يفت م ان ا حملي جت ويؤ  , الفطق ة  حمط يا ب  ان الكار واللو 

 , فيفدد ا  مي ددت  دد م  وا الفدديب لرسددي  اهلل  إن ا سددعم هتددتا  ذ حماسدد  هب لدد  اددن احلددل والتددي ع -82
 .   ه اهل ل  واحلل ذ حمذر ا سعم ستفطائ

 :اعترض على االستدالل به
و ع   ت  ت حت  ب ل س  -ال  س  ي    إن ا  حمين    وا ذ  لي  ليس جم هل  التش  , و ن   لت م 
تصيا وختيت حمسيب, فإن  ي  إن   ا الكوا ليس   ي  , فتصيا  و ختيت  كت الفيب , ار و  بعي   -ال اااع

ْع   لعرسي   حمذرا الص  ب  حل م ل , ف   اات ح اهلل سل  حم   ف ي ال  يف الين بعر ,بأحم   ات  عق اهلل   
ال ييىن بشكت ا حملي جت, بت ييىن ب  ر حسن ُ ُع  م,  ا سوا بعر  ن الل وتي ىل ُ ُعق الفيب ومل ي  ر َ ْع  ,  
, و ي واضد ان و ش الص  ب  اهلل  لفي  ذ  ك  ن ا سعمن بن اسي   ا ان حي  اخلشي  بعر الصياا ا 

ختطد    ا لين بعر حل م وتي ع م وتيذيم م لش ص  واس لت , فعي   حم   و     ع ت  كي ا ب اج  حسي  ال
الفي  بعر ا   الرس ل , ال بعر  ف م إكن  ا س ُ ُعق, و ياا, ال تشا  ان يسأ  بف  ة تل    الين,

 ياا,  و اي ا  هت     م   ن ان ال  ب  بعمي   ن    ح    يت    ن  و, لل   بن  كت اين لص حل  ا
ميكن اسرتج ب  بأح اد   إكوالصياا,  وإن مل يسهت ب لصيس, ال ا را ا م  ط    اف  لاد   و فر , ال يع ر ان

  ن,     احل    يت  و ياا  م ا حمس ن إىل اآلل  ال  متكف  ان الت  و  ي    م    ن, ولكن مل ي ت 
ف ل  ن , ا  اا ا حمس ن  ن قرتع  ل  متكف  ان تسهيت ا ي ش ف حل   مل يفت  ومل يعغ ان كا را ال ان, ولكن

اش ق  ب لت     ح ا  ان السعا الفليي  ذ احمتص اات  وبوا , وحتمع  بل ري    اه اهلل ب  وجت ال رتاب  , مث   ا
,  م  ا ي ش حيفد , و ي مل مي ت ا ي ش, بت ج جت بف    ا بعر  ريط وبرض  بعر الف  , ال بيا ا و, وج جت ب

 .(1) ! ك  ن الف    ذ  ت ست ت   ياا الرسي  

                                                 

: ان  و    ا الرابط حني اجت    ج ي .. مت يت الص  ب  وا حملي جت: ا   ( 1)
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 
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مت دديع م لدد ليف,  اطل ددن بعددر حتددرمي مت يدت ا حمليدد جت؛ ليعددي  د ا م, و يلدد  ا دد ا م, واف فدد ا كا  د ن اجلميددعإ -81
﴿  ددت  بد هلل و ي تد  واسدديل   :  حمد  يتلددمن االسدت  اجت هبدم, و دد   د   تيد ىل ف د ا ي تلدم  ن مت يدت ا حمليدد جت  ادر,

, وادن  طعدق حتدرمي مت يدت ا حمليد جت, وا تصدر بعدر كلديف (1) د   ادرر بيد  إميد حمكم ﴾  ال تيت اوا.  فتم تست  اين
  ايدع وهلد ا  د ن ادن ا   د  الكاد ا و بمد هلم الد  يرفلد ,  ات, ومل هتدرا حكمد , فيهدل التفلد  لد ليف ف  

ادن   اد  ذ مت يعد  -ا سدعمين والكاد ا-,  د  ييعدم اجلميدع بدن سدعا الرسدي   ا سدعمن إ د اا  فدوا
 .و  ص  هليا وليل   ا  ااجت والتف م, واخت ك سعت 

 :بما يلي, استدل أصحاب المذهب الثاني على حل تمثيل األنبياء والرسل في األعمال الدرامية 
وال  ت   بعر  ن  سي  , وال  سلق ك ر   ان  لت, ال  اعين حبت التم يت اطع  ا  ل  ال  است   هب   -8

 . الش صي س ال افع اف   رب 

  .ابرتع بعر االست ال  هب  ة  ابرتع ب  بعي   ان  لت بف  ك ر   لعت ليت بعر إب ح  جمر  التم يت 

 .(2)"  يتميين   عم  عيا  م  ا : "         اسي  اهلل :       ا ليف بن احليير  او  -8

 .(3)" يرار بعر ااحعت  ييا الف ر وي ي  لتأ  وا اف سككم  ا ي  الفيب : "       ج بر او  -7

: ان  لي  الكت ل         ب     فرغ اسي  اهلل : " احل يلي   عدبن      بن ا سيا بن خمرا   -3
فعم  مل ي م اف م  ح    ت , يف دو  اراسفياهلل ا    ا اف م اجت حو     كل,  يايا ف حنروا مث احع يا

ا رج ال تكعم  ح ا , ي  حميب اهلل  حتل كليف: ف  ل   ا سعم , بعر  ا سعم  ف  ر هل  ا  ل م ان الف  
حنر  ,ف رج فعم يكعم  ح ا اف م حو فيت كليف, اف م  عم  حو تف ر ب حميف وت بي ح ل يف في ع يف

يا فف روا وجيت بيل م هتعق بيل  حو     بيل م ي تت فعم  ا وا كليف   ا ,ب حم  و ب  ح ل   ف ع  
 .(4)" بيل  غم  

وبيف دد  بيلدد م , بيف دد  بيلدد م بطري دد  بمعيدد , حكدديا  يايدد  وضدديا   إن   ددعا اددن   دد  ل اسددي  اهلل  -6
والربيدع , وب اشد , ا  دعا بدن  ديل , وبل  اهلل بن  ي , وبعم بن  يب ط لل, ب م ن بن با ن: اف م: ب ل ي 
 .اضم اهلل بف م , اييك بف 

ب ا الادتد ذ اسدع لد  سدياا الادتد   ر  الفيب : " ي ي  بن اي وي  بن  را     مسي  بل  اهلل بن ا ات  -3
 . " ليال  ين       ن جيتمع بعم الف   حلكي  لكم  راجتت  :     اي وي , فرجع ذ  راجتت , بعر ااحعت 

                                                 

 .ان سياا التيب   66, 65اآليت ن ( 1)
 .  6/8633ل  ا  ذ   ي     رج  ال( 2)
 . 8/137  رج  اسعم ذ   ي   ( 3)
 . 8/132  رج  الل  ا  ذ   ي   ( 4)
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بسدم : مث  در ,   حمد  اد ا:  د  ,      دراجتا اسدي  اهلل  يدش   حمد: سدت  حمس بدن ا لديف: " او   ت  ا     -2
 " .ومي  الرحيم , مي  الرمحن, اهلل الرمحن الرحيم

ادد  لكددم : ف  لدد , و ددوت   حمدد  سددأ   ا سددعم  اضددم اهلل بف دد  بددن  ددراجتا اسددي  اهلل " او  ييعددر بددن كعدديف  -1
مث ,  دد ا ادد   ددعر حددو يصددلدمث يفدد ا , مث يصددعم ب دد ا ادد  حمدد ا,  دد ن يصددعم مث يفدد ا  دد ا ادد   ددعر, و ددوت 

 " .فإكا  م تفي   راجتا ااسرا حرف  حرف  , حميت  ل   راجتت 

 .  ب  ابن بمر اضم اهلل بف م  ان  بم   و  يا    ن ي ع  في     يا  و في   اسي  اهلل  اا      -80

 :وجه الداللة منها
 فيدددد   غددددعه اددددن ا حمليدددد جت و  دددديا  و ,  فدددد  س  دددد ه ا ح  يدددد  واآلددددد ا حددددت مت يددددت   دددديا  و فيدددد   الفدددديب  

, واحلك ي  اليمعي  ان  ليدت التم يدت, وحكر     ب  و وج ت   يل  وفيع , فيت غعه ف   حكر الفيب , وا رسعن
 .مت يت ا حملي جت وا رسعن  ف     ا بعر جيا 

 سدددي  بدد  احمل  دد ا و  ,ا بمدد   ال ااايدد  بعددر ا دددتو    ددك هل   ددم وسددديع  ح ي دد   يصدد   ا يعياددد سإن  -88
و صي ددد  الادددد س اليمريددد  الصددد عا و ددد ليف غدددع  ,الفددد   ب عيددد الش صدددي س, و دددم كاس تدددأدع  لدددع بعدددر 

وإيصددد ل  إىل الفددد   ذ  دددت اكددد ن,  مل  ,ا سدددعمن, فعمددد كا ال حماّيدددت  ددد ه الت فيددد  احل ي ددد  ذ   اددد  ا سدددوا
 ,ر الرادت لتا ديم م اد  يريد    ,  مل قدّط بعد يست  ا  ت ا سد ليل ا ت حد  لتيعديم   د  ب  يكن الفيب 

وفددديق  ددد ا وكاك  مل يسدددتيمت ال دددر ن  ,   مل ي دددع ادددن جعسدددت  إكا ا تلدددر ا ادددر , مل يشدددر بيددد ه الشدددريا   
 مل ي دّم ال در ن الكدرمي حملدأ الد ين  عدي بأسدعيب  الاريد   ,  الكرمي  سعيل التم يت والتصيير والتيد بع اللوغيد 

بعدر  ن يسدتيمت   ا بذدم تدأدعاً ذ كاك ال اد ن, و د  حدرذ الفديب  ل     حم  تعيف ا سد ليل ,  ا شيق
 د وا  : " مل ي دت , "  عيا  م  ا يتميين   عم: "  مل ي ت ..  ت ا  ان  أحم  تس يت الاكرا     ب 

 لدديس ا بمدد   ال ااايدد  اددن    ددر اليسدد ات تددأدعاً ذ  ,   لدديس  ددي  دد وتف  ذ  ددت  ددمجت , "  بددين اف سددككم
 ,فعمد كا ال حم دي  زديا   سدي  ا حمليد جت بأبمد   ففيد  ب ليد  ا سدتي  ,إكا   ن ا ار   ليف ,   ي اليصر احل

 .(1) وتي ت اس لت م إىل اللشري    ف  ,ت   ا    حميا بعي  ان  عق بذيم

و دي مل قدرج بدن  , بمياد  و د مت م  صي د  ال ييج  ا حمع ان مت يت اواي س ا حملي جت بعي م الصوا والسوا -88
 .ال   يفش ه اش  ع اليب ظ, و ت ان يص  ف   و جي  ل   درا , الف فع حم   ا  وب  بعر طري   التأدع ي 
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 :اعترض على االستدالل به
فإن  د ه ال صد   د  تيضدع وضدي  افادرا, , ا   ا  الصرهت  غع اتييف  إن   ه الكعي  ا طيي  كفيب , وتعيف 

و د ب  وبد ب ,  و اشدتمو  ر ذ الفادي  اد  يكدين  عد   و بيلد  بد طووبذد  ادؤدرا, وإن ادن الديب  ا دؤد فدو تكدين
 .ال ااس ا في  وال كايي  إىل ااس ا ,  ن يكين ح   بعر ااس ا  و كايي  إلي  , ويشرت  ذ جيا  اليب 

 مهيدد  اليسدديع  الدد  تدد   وجدديه سددع ا حمليدد جت , ف لدد ااا  اآلن اددن   ددم اليسدد ات ا بوايدد  الدد  مل ييدد  غ لددل  -87
الف   ذ غىن بف  , ولتأدع   الكلع بعر  رااد واسي  ان الفد  , ولد ا, فدف ن حمدر  جديا  مت ديع م, بدت حمدراه 

وسدد بت   حميتدد ه اددن , اسددت ل  إن اوبيدد  فيدد  الشددرو  الدد  ترفددع اددن  ددأن ا حمليدد جت بعددي م الصددوا والسددوا
لتددد اا اللددديابط الشدددربي  ذ بمعيددد  اجل ددد   ا بوادددم الددد   ي ددد ل ف بعددد  بفددد  اهلل تيددد ىل, ادددع التأ يددد  بعدددر ا

 .(1)التم يت 

 :اعترض على القول بوجود مصلحة في تمثيل األنبياء
 حمددد  يي اضددد   ااسددد ا , ف دددم اصدددع   غدددع ايتددد ا -إن   حمددد  اتصدددياا–إن ا صدددع   ذ  سدددي  ا حمليددد جت  

وادن ال يابد  ذ , هبدم  م وال اايد  د ا  و ي ا  يالم إلي   سي  م ان احمت د ذ      د م واحلدط ادن,  بذم اف  
بدد ا ابتلدد ا ا صددع   إكا ب اضددت   ااسدد ا اسدد وي  : واددن  يابدد     دد ليف, بدد ا ابتلدد ا ا صددع   ا تيمهدد : الشددريي 

 . و  ه ا اس ا ات     ذ مت يت ا حملي جت , فل  وىل ال تيت  ا صع   إن ب اضت   ااس ا  بذم اف  , هل 

اليصددر, واددن ا يعدديا  حمدد  ال ييجدد  حمددم  ددريد في دد  اددن الكتدد ل  ن مت يددت ا حمليدد جت وغددع م اددن اسددته اسإ -83
والسدددف , لددد ا ال بددد  لوجت ددد    ن يأ ددد  جمدددراه ةددد  يفسدددهم ادددع الفصددديذ الي اددد  واوح الشدددريي , وكددد  يفل دددم 
ا  ددد اا إليددد   ّن الدددر   الا  دددم السددد ا  بفددد  ا سدددعمن  دددي حراددد   سدددي    صدددي س ا حمليددد جت ذ ا بمدددد   

 .(2)اي     يرت   كليف ان االحمت  ذ       م بعي م الصوا والسوا ال اااي  والسيفم 

بيددد  : إّن بدددرع ا حمليددد جت واادددي  التّددد ايخ ا سدددوام بعدددر    ددد  السدددّيفم   و الّتعاددد ا  دددم  لدددّي  كاس بيددد ين -51
ادد   ت لّددت ا دديا ا ددؤافن ليددرع سددعا ااددي  م : فأّادد  الليدد  االجتمدد بم ف   صددي  بدد : اجتمدد بم وبيدد  فددين

و لّي  احل   تفد اج ادن .. و  ا يفطلق بعر الّراي  ال يفّي  والسي سّي  , فم اّي  حّي يّس ا ذ  كت  يا سجم
وإن تيّع ددد  بدددأ  ر اللشدددر اا يّدد  و  اسددد  ذ ضدددمع  تلددد ب م الددد ين  ,الّف حيدد  الافيّددد  والّت فيّددد  ذ حمادددس ا طدد ا

 ددم اسدأل  تيدي  إىل ا بدرا  االجتم بيدد  ف ..ّت جمتمدع اعميبد  اليطفيّد  وا دديا ا دياطفن ذ  د مي ّعدين ب ّاد 
و دد ا م بعددر الّتهريدد  والّتمييدد  بددن الّش صددّي  الافيّدد  والّشدد م الدد   يددؤّ    ,و كواق بمدديا الفّدد   ووبددي م

الددّ وا بعددر سددليت الّتم يددت ال الّتهسددي  والّتشدد يم, و دد  ا يفدد   ّن اللددمع الددّ يين الّشددييم وال ّ  فدد  الّشدديلّي  
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لتيددّي  الّ اا دد  الّشددييّي  افدد   ددرون بعددر مت يددت ف جيدد   ددربوجت اددن  ددو   ,ّشددييّي  ال جيدد ان غل ضدد  ذ كلدديفال
والبتلد ااس ب  ا يّد  وسي سدّي  ت اقيّد  لديس  فد  ا د ا  ,اش    اسرحي  ذ  ّت ك ر  ب  ياااّي  ان  ّت سف 

فيتم ّددت ذ ادد   التدد اا  :الليدد  ا تيعّددق ب  بدد اع ّادد  و .. فيّدد  ا  ددّم  ّن ا سددأل  اجتم بيّدد  وليسدد   ي… حتعيع دد 
ط  دد   ّن اليمددت الاددين لدديس  ,اليمددت ا بدد ابم ب ليفدد جت لددروح السددعا الفلييّدد   مدد  ترّسدد   ذ الدديبم اجلميددم

ترابدم كوق اجلم ديا  , ريل  حب ي   و  ااس  ت اقّي  حت ي يّد , بدت يتيّجد  إىل بمديا الفد   ل  يد س إب ابيد  ففيّد 
ب ال دددرتاك ادددع ا  تّصدددن و  دددت الدددرّ    ,, كّددد  يتطعّدددل االجت ددد   ذ ابتمددد   الت  يدددق التددد اقم الدددو اووبيددد 

ال  متّكن ان حت يق احلي  ففّي  ات ّ ا  بعر ايدع ا بيد  , فتسدتهيل بد ليف  ,و    ل اخل ا الافّي  والت فّي 
واليمدددت  ,  ادددن حددد ا وا  بددد  كاتيّددد وتيفّدددق بدددن حس سدددّي  ا يضددديع واددد  ت تلدددي ,لتطعيددد س بمددديا ا شددد   ين

و دد ا ادد  جييددت الف دد   قددرج اددن  ااددرا الت عيددت والّت ددرمي إىل  ,ا بدد ابم وادد  ي تلددي  اددن حريّدد  ذ مت ّددت اليا ددع
و د   , اارا الّليابط والّشدرو  الافيّد  واليعميّد  وا يرفيّد  وا ف هيّد  وا  و يّد  وال يميّد   بمد   ادن  د ا الفّديع

الاتي  ب    ر إىل كلديف, حيد   دد اس  دييب  مت يدت بيدض ايا دش ا حمليد جت ال  الد   و اخل ا د     اس جلف  
حمشددددددددر ال ددددددددراا الدددددددد   تلددددددددّمف   إىل  حيدددددددد  ييددددددددي  تدددددددد ايخ , و احلميميّدددددددد , و ددددددددم حتاذدددددددد س تلدددددددد و   ميدددددددد 

ف دددم مل تيا دددل الت فيددد س الافيّددد  واسدددتي  احللكددد  الّ ااايّددد  ذ بيدددض ا سعسدددوس الددد  ,  دددد80/6/8733
 ,وحم تصددر ذ  دد ا الّسددي ق بعددر  حدد  الت ّاذدد س الددياا ا ذ  ددراا جلفدد  الاتددي  بدد    ر , ا  بعددر كلدديف  دد

و يددش مي ددت ييسددش الصدد يق و دد  مهّدد  بدد  ااددر ا الي يدد , و ددّم هبدد  لدديال  ن ا    :حيدد  تسدد جت   ددّراو ال ددراا
حيدد    ..ييسددش الصددّ يق وحدد  اجلدديال بعددر كلدديف ذ اسعسددت  ,وادد  تاسددع اهلددّم ذ ل دد  الاددّن  ,بر دد ن ابّدد 

ال  تف ّه ا حملي جت بن الّرجس والادياحش, ومل يكدن ذ ا ي دش  ّ   ,  ن ا ي ش ا يل  واط ب    ليق التا سع
بعدر ابتلد ا  ّن اي دش –اف ع إيروتيكّم يالم الست  اا ال راا , بت   ن احمتص اا لعاليع  والكرااد  ا حمسد حمي  

 دي , وال ديم الّسد اي  فلدو بدن ا ليّد  التم يدت الادين -لل االسدرت  قا  راه ال   وضع في  ييسش   ن بس
 , ليددت حددّم اعمددي  بعددر إاكدد ن تدديّفر اليمددت الادديّن بعددر الشددرو  الدد  ختددّي  لدد   دديع غمدد ا ال ّصدد  الّ يفيّدد 
 ,ال  تتلّمن سع ا حملي جت والّص حلن, ولكّن جلف  الاتي  ب    ر ح فذ  بعر حماس الدمين ال دراا اآلحمدش

وإن مل جيد  مت يدت ا حمليد جت بعدر حمادس الدف ج الدّ ااايم الد   برضدف ه -ح  ذ فتي  ا ا ا ا دي  اضد  الد   و 
ف ددد  فدددتد اللددد ل  اكددد ن وجدددي  بمدددت فددديّن يرابدددم الّشدددرو  واحملددد كير واهلدددياجس الددد  تددد وا ذ ضدددمع  - حماددد 

فيعدم ادن  د ه اليجديه " :تاسدع ا فد ا والسيم  بعم جت الّشريي  والفد ط ن ب سدم الاتدي , إك ي دي  ذ ,ا ؤافن
حبيد  يدر   ,يتي ش بعر اجتف ل ايع ا  ك در ادن ا ا سد  وكاااي د  ,رستال ن جيا  مت يت  ص  اسي  ان 

هبدددم, وال اف فيددد   ددد  جيدددل ادددن تيذددديم  ددد ا م   ااجت   اعمن  حمددد  ال ييددد  دادددن ييتددد  ةيدددرفت م وبدددرف م ادددن ا سددد
 .(1) ت   هبم عياس اهلل وسوا  بعي م وبعر ان ا 

                                                 

 .ا 7/1/8080الص  ا ذ , 7883: ب   -ياا ا تم نجمع  احل: مت يت ا حملي جت بن غي ل الفّم وحليا الاتي   و الّتهريل االجت    : س ام إبرا يم (1)



 11 

 :المناقشة والترجيح
  ا  اج دد ن ا دد  ل ا و  الدد   فددإين, وادد  وا  بعددر بيلدد   اددن ابددرتاع, بيدد  اسددتيراع   لدد  ا دد  لن 

واددن ي دديا ,  يدد   د ن حميب دد  واد  يت يدد  اف د , هتدرا   دد  ب   سدي  ا حمليدد جت وا رسدعن بعددي م السدوا ذ  بمدد    ااايد 
واليعدت الد  تد اع هبد  , وكلديف  د  اسدت ليا بد  بعدر اد  ل م, لسديف ايي ا يد  هلد ا اليمدتوح ي د  ا, بأ اجت   واا م في  

وتيجدد  اددن وسدد ات , فددإن ا ت يدد  اددن  سددي  ا حمليدد جت ذ ا بمدد   ال ااايدد   ددي اال تدد اجت هبددم, ال دد اعين ب  ب حدد  بعيعدد 
, كد  يسدت يت مت يعد عا ان سدع ا حمليد جت فلو بن  ن   , ال بيا لو ت اجت هبم ا   ي  ج   و   ر تأدعا ان التم يت

 إبراجت ا  م  وا برذ وإبص ا ا بمر وإحي جت ا حماس والد  ي  ذ الفد ا و ديع الل در بعدر سدليت احل ي د   ون 
وغع كليف ان ا ش    ال  ال تسدتطيع وسد ات الت فيد  احل ي د  اسد ب ا , غرق وتع م اليحم و عم اهلل تي ىل لعهلت

 اد ا اخلديااق الد   يد  اهلل تيد ىل هبد   ,ولد ا فدإن اليهد  اللشدر  ي دش ف دط اشد و   ادأ يكا, تيد ن هبد ا م ت بعر ا 
 .و ا ا   ا اليه  تليجت  ت احمل والس ب خلسران وب ا حت يق ال  ي  ان اليمت  , حملي جته وسع 
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 المطلب الرابع
 حكم تجسيد الصحابة في األعمال الفنية

 الفرع األول
 عن طريق الصور ابةصححكم تجسيد ال

سدياجت  د ن تصدديير م , حتدرمي تصدديير الصد  ب   و      د  اددن  دو  ختيدت و ددا مك دل ادع اددن اليعمد جت إىل 
 يد    حمد  ا د  ا الد  , وسدياجت   حمد  حم شد   و امسد   و حنيمهد ,   اع    حمد   و حم  صد , بصياا جمسم   و غع جمسم 

و دد ا  دي اد   ددراه اعمدع الا  دم لرابطدد   ,(1) اد  الصديا اطع د و ددي ا تلدر اد  ل ال دد اعن حبر , تصديا هبد   ديا م
و دي اد    د ه  د ا , (2) دد 2/5/8305 - دد83/3/8305الي مل ا سوام ذ  واا احمي د  ه ال  افد  ذ الادرتا ادن 

وادددن الددد ين افيددديا كلددديف  دددراح  ادددن  ,(3) دددد 87/8/8378 -81اعمدددع ذ  واا احمي ددد  ه اليشدددرين ذ الادددرتا ادددن 
     .(1)الشيخ بطي    ر , (4)الشيخ بل  الي ي  بن بل  اهلل بن ب   : ا ي  رين اليعم جت

                                                 

ا بدددوا بف ددد   تدددد ل , 8/732ا لددد ع , 8/333ا حمصددد   , 8/828ال واجددددر , 8/837ح  دددي  الط طددد و  بعدددر الددد ا ( 1)
فتددد و  , 803/  ال ال فددد   , 36/اجلددديال ا ايددد  , 368, 8/352فتددد و  العهفددد  ال اامددد  , 37, 30/احلدددو  واحلدددراا 
 . 368, 8/352  العهف  ال اام

َي  دَ ا  ذ ف د  وا  ذ  دراا اعمدع ذ( 2) ُفدْ
ذ   دد8305اد    ا وىل 2 دد و8305ابيدع اآل در 83اد  بدن  الادرتا   َ ْوات د   ال ل افد   ا 

ُل    لل  ُ يااأ , ُ يااأ َاْرُسيا أ   أن ُ تيالأ في  ليعما بن   يب   لل  ُ يااأ  , و يااأ ُ  ر  ي بُم   حُل  لعفليبا  مل و  ي بُم   ح 
, تيد ىل ب ْفدَ  اهلل   َاَ د اأ َبذ ديمأ  الفلديّب    إنل َاَ د اَ "  :َاد  يَع دم  َددرلاَ , الصُّدياتن  ا د  ياتن   , وبيدَ   ن  اطلعدَع اععدُس َبعَدرط للو 

د واف لتَد ُ  َاَك حمتَدُ  السلد اي َ  وب ْفدَ  ا سدعمَن, و نل  ين  ب لللدرواا  الرلفييدَ  ايعياد أ ا  دَل َبعَدر ا سدعمنَ .. َن الد ا احرتاُادُ ,  وإنل الياج 
اقَ  وت  يرُُه, وتيذيُم ُ   َدْ ا ه  يُيتلَددُر ُ ْادراً وا  لًا  فإنل   ل اات  نو ل   و تف مو ا نْ  .الصلوُا والسلواُ  ة  ا    واف لت    َبَعي    التليذيَم الول

, والي يَد كُ  د    بد هلل  تيد ىل وإنل  َبدن  ا سدوا  وسدياجًت   حمدْ  , د بتد ً  سدياجًت   حمدْ  ارسدياً  ُات را دً   و, الشلدريش  ب لصُّديا   ختييدَت   ص 
,  و َا ْ  فو جيي ُ .. كليَف َحرَااأ ال هتَ تُّ  ُ تُّ ,  و ليَس هل    ت  وُجْراأ , ُجْراو و  ت   كاسَ  ص  و َبَمُعُ  وإ ْدرَااُُه   ا َغَرعو ا َن ا غراع 
دَ  بد   االات د َن  د َن ُ ْادراً  ا    د  ,  و ا دنَ  , وإْن ُ ص  دَن ال  يد س  وو اااس  , وا سدديلنَ  اُ ُاديا   جيَ دُل َبعَدر ُوالا   و حملد ُ ..  .غ يد و ا 

وا سدرحي س  وُ تُدل   والراوايد س   جُمسلم و ذ الَ َصم   وغعَ  ُ َيااً جُمسلم ً  َتْصي ْير  الفلىبا  َاْفعُ , وس ات  الفلشر   و    ل  , ا بوا  
 و  ليَف مُيَفُع كليفَ  .َكل يفَ  وإتوُ  ا  يُيَجُ  ا نْ  كليَف ا ْن َوَس ا ت  الفلشر , وجيَ ُل إحمك اُهُ  والتاعا    والسايفم  وغع   وا فوا   ا طا    

ين , والفُّْصدد  هلل  واسديل    و يف د  ,  ُسدي   اهلل  هلم ا ْن َ َر   الصُّْ ل   واجل َ د    َادَع اَ  فإنل , ذ َحقا الصل  ب    والد اف ع  َبدن  الد ا
ين  والي ْعم  إليف  ومحت    ا ُل تيذيَم   ا  م, ال ا دْن .. واحرتاَا م وإجوهلَم  ا  يُيج  ل ا فإنل اععَس يُدَ راُا بأنل تصييَر   ا واح و ا 

 .818 -818/ راااس اعمع الا  م  .(افُي ُ  وجيَ لُ ,  ؤالجت  حرااأ, وال جييُ  َ ْرب ً 
 . 578/ راااس اعمع الا  م لرابط  الي مل ا سوام ( 3)
.. ال جيدي  تصديير ا دت الصد  ب  وا حمليد جت : " ف   وا  ذ فتي  ل  ذ  أن اصيااس لليض الص  ب  وا س بدليض ال صدم( 4)

وجيددل  ن يصدد ن الصدد  ب  وا حمليدد جت بددن ..  ري  والتفدد ا هبددم حددو ال يكددين وسدديع  إىل اات دد لم والسدد, بددت جيددل افددع كلدديف
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 :ومما استدل به على حرمة ذلك ما يلي
واددن , وذ كلدديف إسدد جتا هلددم, إن تصدديير الصدد  ب  يددف م اددن  يمددت م وهتددط اددن افدد لت م ذ وجدد ان ا سددعمن -8

واددن  كا ددم ف دد   ك  اهلل ,  ا م   دد  ب ب بتلدد, ي دد ا هلددم  دد ه ا سدد جتا فكألدد   ك   دد م اسددي  اهلل 
, اهلل اهلل ذ   دد  يب, اهلل اهلل ذ   دد  يب: "  دد    ن اسددي  اهلل  ف دد  او  بلدد  اهلل بددن ا اددت , تيدد ىل

واددن  كا ددم ف دد   ,واددن  ب لدد م فلل لددم  ب لدد م , حددل م فمددن  حددل م فل دديب, ال تت دد و م غرضدد  بيدد  
 .(2)"    اهلل فيي يف  ن يأ  هوان  ك ,وان  كاين ف    ك  اهلل , كاين

, والفصددد هلل واسدديل  و يفدد , والدد ف ع بددن الدد ين إن لعصدد  ب  اددن  ددر  الصدد ل  واجل دد   اددع اسددي  اهلل  -8
وذ تصديير م إ دو  بد ليف  عد  , ا  ييجل تيذديم  د ا م واحدرتاا م وإجوهلدم, ومحت   ا ال ين واليعم إليف 

. 

والكدد ل بعددي م , فيكددين  دد ب  ب لايددت,  دد  متدد ا ا ط ب دد  لع ددتإن اسددم الصدد  ب   و تصدديير م ال يكددين اط ب -7
 .حراا

وكلددديف اددد ب ا الحمصدددرا  الفددد   بدددف م , إن تصددديير الصددد  ب  يالدددم إىل إ الددد  احدددرتاا م ادددن حمادددي  ا سدددعمن -3
 .   وب ا اال ت اجت هبم 

 الفرع الثاني
 في األعمال التمثيلية صحابةحكم تجسيد ال

 :ا ل دود بعر ا , ص  ب  ذ ا بم   التم يعي ا تعش اليعم جت ذ حكم  سي  الو 

 :المذهب األول
,  و  ا د س ا دؤافن, ن  و غدع ميسياجت اخلعا جت الرا د  ير      ب  حرا   سي      ل اسي  اهلل  

وسددددياجت  دددد ن ييددددرع  ,سددددياجت  دددد ن  بييدددد   و ت اقيدددد   و اجتم بيدددد   و غع دددد , ذ    بمددددت,  و  وال  اسددددي  اهلل 
                                                                                                                                                         

". ) وغع كليف ان ا سل ل .. , ولدو ميت فيا وي  ا  هبم, لدو يصياوا بعر غع وج , ال ذ ال صم وال ذ غع  , التصيير
 (. =http://www.islamlib.net/?showpage=bpage&id: اي ع ا كتل  ا سواي 

وهلدد ه ا اديا ول ع دد   د ن تصدديير ا حمليد جت والرسددت  و .. هتددرا اسدم ا حمليدد جت والرسدت وتصدديير م  اديا: " ي  لد ف د  ك در ذ فتدد( 1)
ا ذ الاتددد و  8150جددد جت كلددديف ذ فتدددي  لعشددديخ حسدددفن خمعدددي  ذ اددد يي , التيلدددع بدددف م بأيددد  وسددديع  ادددن اليسددد ات حراددد 

وا ددؤمتر ال ددد ان عمددع الل دددي  ذ , ا8138اي  ذ ف ايدددر وجمعددس جممدددع الل ددي  ا سددو, 8813/اععدد  الرابدددع , ا سددواي 
: اي دددددددددددددددددددع) , ا8120و اا ا فتددددددددددددددددددد جت ذ  غسدددددددددددددددددددطس , ا8132وجمعدددددددددددددددددددس اعمدددددددددددددددددددع ذ إبريدددددددددددددددددددت , ا8133  تددددددددددددددددددديبر 

http://www.masrawysat.com . ) 
 ( .  5/616 سفن الرتا  . ) ح ي  غريل ال حميرف  إال ان   ا اليج  : و    الرتا  ,   رج  الرتا   ذ سفف ( 2)
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 يد    , و ا تف اد ,  و تسديي  ,  و اشد   ت ,  و ب د ,  و برض , وحرا  إحمت ج ,  و السيفم   و ا سرح  و حني  ب لتعا   
و دي اد   راتد  ا فذمد س ا سدواي  ذ  واا احمي د   اؤمتر د  ةكد  ا كراد  ذ ك  احلهد  سدف  ,   حم  ال  ي  ان كليف

ال  ل دد  سددوام ذ ا دد  ا الس  سدد  اددن  ددراااس  واا احمي دد  ه و ددراه اععددس التأسيسددم لرابطدد  اليدد مل ا  ,(1) ددد 8710
واددد   بعفددد   ددديخ , (3)واددد   راتددد  اابطددد  اليددد مل ا سدددوام  ,(2) دددد 87/2/8718 -8ا في ددد ا ذ ا ددد ا ادددن , بشدددرا

  والد   و دع ب  ياف د, (4) دد 8713بل  احلعيم  مي  ذ بي ن ا شدي   الصد  ا سدف  / اجل اع ا   ر فليع  ال  تيا
و راتدد   يددد   لدد ا اليعمدد جت ذ ا معكدد  اليربيدد  السدديي ي  ذ , (5)بعددر ادد  جدد جت فيدد   بلدد جت جممددع الل ددي  ا سددواي  

الد وا ال د ين و ,  دد86/3/8717الص  ا ذ  87 د ب راا   ا م 80/3/8717 -8 وا   ال  ل   ا في  ا فيم  بن 
ذ  803ب راا دددد  ا ددددم ,  ددددد8/88/8308 -80/80اددددن ا في دددد ا ة يفدددد  الطدددد اش ذ ا دددد ا , واليشددددرين ععسدددد  

, 8033ا ددم وادد   فتدد  بدد  العهفدد  ال اامدد  لعل ددي  اليعميدد  وا فتدد جت السدديي ي  ذ الاتددي   ,(6)  ددد8/88/8307
و دددراه اعمدددع , (7) دددد 88/3/8308وتددد ايخ  3387ا دددم والاتدددي  , 3053والاتدددي  ا دددم , 8338ا دددم والاتدددي  

 دددد 2/5/8305 -83/3مل ا سدددوام ذ  واا احمي ددد   جمعسددد  ال  افددد  ذ الادددرتا ادددن الا  دددم ا سدددوام لرابطددد  اليددد 
وادد  احمت دد  إليدد  اهليددد  , (9) ددد 87/8/8378 -81و  دد  بعيدد  ذ  واا احمي دد   جمعسدد  اليشددرين ذ الاددرتا اددن , (8)

احملدددرا ب لريددد ع ذ ذ بي لددد  حدددي  مت يدددت الصددد  ب  ذ ا فدددوا وا سعسدددوس , وحمصدددرت  الي  يددد  لعتيريدددش ب لرسدددي  
و عا اددددد     بيددددد  اسدددددي  اهلل  و فدددددو الشددددديخ حسدددددفن خمعدددددي  حبراددددد  كلددددديف ذ حدددددق , (10) دددددد 88/2/8377

و د  افدع  سدي  ,  د3/80/8300 يخ اجل اع ا   ر الس بق ذ , ج   احلق بعمو فو ب  الشيخ  ,(11) الرا  ين
 دي ادد  و , (12)الت ليد  هلد   ر  ا ادن  دو  ا  دياسيكتادر بسدم ع   دياهلم اد: و د  , الصد  ب  ذ ا بمد   ال ااايد 

                                                 

 . 7/816 حب    يد   ل ا اليعم جت ب  معك  اليربي  السيي ي  ( 1)
 . 385 -8/383جمميع فت و  الشيخ بل  الي ي  بن ب   ( 2)
 . 7/816 حب    يد   ل ا اليعم جت ( 3)
 . 368 -8/360فت و  ا ا ا بل  احلعيم  مي  ( 4)
 . 833 -1/836جمع  اجل اي  ا سواي  ( 5)
 . 778 -778, 770 -7/782, 863 -8/867    يد   ل ا اليعم جت ذ ا معك  اليربي  السيي ي   حب( 6)
 . 830 -862, 7/863, 8/388فت و  العهف  ال اام  لعل ي  اليعمي  وا فت جت ( 7)
 . 818 -818/ راااس اعمع الا  م ا سوام ةك  ا كرا  ذ  واات  اليشرين ( 8)
 . 573 -578/ا ص ا الس بق ( 9)
                         .http://www.mercyprophet.org/mul/ar/content :يراجع اي ع   ه اهليد  ان  و  الرابط الت يل( 10)
 . 3/8813الات و  ا سواي  ( 11)
 :يراجع الرابط الت يلو , 8818/الاتي  ا م , فت و   اا ا فت جت ا صري ( 12)

           http://www.albwady.com/vb/archive/index.php/t-87383.html   

http://www.albwady.com/vb/archive/index.php/t-13414.html
http://www.albwady.com/vb/archive/index.php/t-13414.html
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بلدد  الي يدد  بددن بلدد  اهلل    , (2) مدد  حم  ددر الدد ين ا للدد ين  ,(1)بلدد  الي يدد  بددن بلدد  اهلل بددن بدد    : ي الشددي فددو بدد  
, (5) مدد  بددن  دد حل الي يمددن  ,(4)  ددد87/2/8377فيمدد   دد ا بفدد  ذ  بلدد  الددرمحن بددن حم  ددر الدد اك, (3)الشدديخ 

بل  احملسن بن محد  اليلد   اللد ا فيمد   د ا بفد  ذ , (7)  حل بن في ان الاي ان , (6)بل  اهلل  بي  ي  بكر بن , (5)
حم  دددر بدددن سدددعيم ن ,  مددد  حم  دددر السددد يل ين: والددد   ترا ,(9) مددد  بدددن بلددد  اهلل ا اددد ا , (8) دددد 80/2/8377ذ 

 مد  بدن بلد  الي يد  , ن إبدرا يم احلصدنبلد  السدوا بد,  مح  بدن بلد  اهلل ال  دراين, بعم بن سيي  ال  ا  , اليمر
و دد  حكددر , (10)وغددع م كددن حلددر اعت ددر اليعمدد جت والدد ب ا لليدد ن ا ي ددش الشددربم اددن مت يددت الصدد  ب  , اخللددع 
  .(11)إا ع بعم جت ا ا  بعر   ه احلرا  غع واح  

 :المذهب الثاني
ف كم بن الدليض جديا ه ذ حدق غدع , ير  ان ك ل إلي  إب ح   سي  بيض الص  ب  ذ ا بم   التم يعي 

ومل تذ در وجدديه , إكا  د   ا دد  ا اليعميد  ا   ادد , و عا ادد  الرا د ين, و وال ه,  ا د س ا دؤافن  وجدد س الفديب 
والت اددد  سددد ار اللددديابط  ,ب بتلددد ا  ن اليجددد   دددي الددد   يادددرق الفددد   بيلددد م بدددن بيدددض, ادددن  سددد    صددديت م
الددد   فتددد  بيددد ا جددديا  ادددن مي دددت  لددد ا , فتدددي  ادددن جلفددد  الاتدددي  بددد    ر اددد   ددد ا بدددنو دددي , الشدددربي  ذ التم يدددت

هلدم ادن ا يا دش  ؛ ل  اسدت م, و د الص  ب ؛  أيب بكر وبمر وب م ن وبعم واحلسن واحلسدن واي ويد  و بفد ا م 
 دألم؛   اد  ادن مل يف سدم الفد   ذ .. اؤيد ين واي اضدن  ال  حمشدأس حيهلد  اخلوفد س واحم سد ا الفد   إىل طياادش

                                                 

                                           =http://www.islamlib.net/?showpage=bpage&id: اي ع ا كتل  ا سوام( 1)
                                                                  http://www.kulalsalafiyeen.com: افت ي س  ت السعاين( 2)
                                                              :اي دع الليلد جت اليعميد ( 3)

http://www.albaidha.net/vb/showthread.php.  
                                                                       http://www.ahlalhdeeth.com: يراجع ا ي ع الت يل( 4)
 . 738 -3/738فت و  إسواي  ( 5)
 . 37 -38/حكم  , ت اق , ح ي ت : التم يت( 6)
                                                         http://www.doraralolama.blogspot.com: يراجع ا ي ع الت يل( 7)
                   http://www.sites.google.com/site/oalbadr/alfaroq1 :ا  الس الشيخ بل  احملسن اليل   بعر الرابط( 8)
                                                     http://www.mazameer.com/vb/t.html85027 :يراجع الرابط الت يل( 9)
                                                                      .http://www.almoslim.net/node :يراجع اي ع ا سعم( 10)
 -8ا في د ا ذ ا د ا اددن , ال  ل د  بشددرااععدس التأسيسدم لرابطد  اليدد مل ا سدوام ذ ا د  ا ا وىل اددن  دراااس  واا احمي د  ه ( 11)

: الشددددددديخ بلددددددد  الدددددددرمحن الددددددد اك, ( 385 -8/383جممددددددديع فتددددددد و  الشددددددديخ بلددددددد  الي يددددددد  بدددددددن بددددددد   . )  دددددددد87/2/8718
(http://www.ahlalhdeeth.com)  , الشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديخ  مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن بلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  اهلل ا ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا
(http://www.mazameer.com/vb/t.html85027) , حبد    يدد   لد ا اليعمد جت ) اابط  الي مل ا سدوام 
 ( .  http://www.doraralolama.blogspot.com)ي ان الاي ان الشيخ   حل بن ف, ( 7/816



 61 

اتعدلس ةد  ميدس   صدي   بشدر   ن يكدين ا م دت غدع, فيهدي    ديا ادن مي دت   صدي  م, و ا  هلم   لو  و حمس
وبف ت ؛  ن حرات م ان حرات   وب ا جيا    يا ان مي ت  وج س الفيب , ان مي ع 

 (1). 

 :المذهب الثالث
و ددد  حمسدددل  الشددديخ فيصدددت , وبيدددض  ون فدددرق بدددن بيلددد م, يدددر  ادددن ك دددل إليددد  حدددت مت يدددت الصددد  ب  اطع ددد 

 . (2)  م  حمسل إىل بيض اليعم جت ا ي  رين, ا يلي  إىل فتي     اا بن بيض بعم جت الشيي 
 :أدلة هذين المذهبين

 :بما يلي, مطلقا استدل القائلون بحرمة تمثيل الصحابة 
ذ  سدي  سدعا    ادف م ذ بمدت و , واكد حمت م الرفييد , وبن اف لت م الي لي , إن اهلل تي ىل  دىن بعر الص  ب  -8

ةدد  يالددم إليدد   سددي  م اددن , وت عيددت اددن  دد ا م, وحددط اددن  ددألم, اسددرحم  و سدديفم ام اف فدد ا هلدد ا ال فدد جت
 . جيع م ايضي  لعس ري  واالست  اجت 

والفصددد هلل واسدديل  , والدد ف ع بددن الدد ين,  إن هلددؤالجت الصدد  ب  اددن  ددر  الصدد ل  واجل دد   اددع اسددي  اهلل -8
, ومت يع م يفد ذ كلديف  عد , واحرتاا م وإجوهلم, ا  ييجل تيذيم   ا م, محت   ا ال ين واليعم إليف و , و يف 

 .فك ن  را  

وميتدد  , ا حميدد  اددن  ن مي ددت   صددي  م إحمسدد ن, إن بصددم  اهلل تيدد ىل  حملي ادد  واسددع  اددن  ن يتم ددت هبددم  دديط ن -7
 . كليف إىل   يهلم وفروب م و وج  م و   ب  اسي  اهلل 

 ن  , ادد ا لدد ييجدد  و فدد, إن  دد ن ل  يدد  التيددر  بعددي م وبعددر سددع م, ذ  بمدد    ااايدد  الصدد  ب سددي  ن  إ -3
اجت َبعَددر  ﴿: ف دد  وا  فيدد   ددي  اهلل تيدد ىل,  تدد ل اهلل تيدد ىل  غف حمدد  بددن كلدديف دد ل دد أ الُسدديُ  العلدد   َواللدد  يَن َاَيددُ  َ     َُّمل

فَدُ ْم تَدرَا ُ  ديَم ُ ْم ذ  ُوُجدي    م اادْن  َدَدر  السُّدُهي   اْلُكال ا  ُامَحَ جت بَديدْ ْم اُ لًي  ُسدهلً ا يَدْلتَد ُديَن َفْلدًو اادَن العلد   َوا ْضدَياحمً  س 
دددُل َبعَدددر ُسدددي    َكل دديَف َاددد َدُعُ ْم ذ  التدلدددْياَاا  َوَاددد َدُعُ ْم ذ  اْ  ح يددت  َ دددَ اْعو َ ْ دددرََج َ دددْطأَُه فَدددآَ اَُه فَ ْسددتَدْ َعَ  فَ ْسدددتَدَي     يُدْيه 

ُ م الْ ا درًَا َوَ ْجد دفدْ َ س  ا  عُديا الصلد حل  وال ميكدن  ,(3)﴾ رًا َبذ يًمد  ال ُّالاَع ل َي  يَ  هب  ُم اْلُكال َا َوَبدَ  العلدُ  اللد  يَن  َافُديا َوَبم 
 .ان مس  و     لعم عن اط ب   ا    ن بعي  الص  ب  

                                                 

: بكدر  بدي  يد .  , 3/8813الات و  ا سواي  ,  د8731جمع  ا   ر ب    را سف  : حكم مت يت الش صي س ا سواي ( 1)
 ,  http://www.ahlalhdeeth.com:ويراجع ا ي ع الت يل, 37 -38/حكم  , ت اق , ح ي ت : التم يت

 :واابدددددددددددددددددددط ا ي دددددددددددددددددددع التددددددددددددددددددد يل . =8828http://www.hablullah.com/?p: حلدددددددددددددددددددت اهلل: اابدددددددددددددددددددط اي دددددددددددددددددددع( 2)
25883http://forum.arabseed.com/showthread.php?t= ,واابدددددددددددددددددددددددددددددددط ا ي دددددددددددددددددددددددددددددددع التددددددددددددددددددددددددددددددد يل :

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 
 .ان سياا الاتد  81اآلي  ( 3)
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 عددر ح  ددم, واليا ددع  دد    بددألم ال يرضددين بتم دديع م, وت مددمإن مت يددت الصدد  ب  افتيدد س بعددي م, وبدد وان ب -5
 .   صي  م

فلددو بمدد  ,  و الت عددم بدد   وق ا سددواي , إن الدد ين يشددت عين ب لتم يددت ي عددل بعددي م بدد ا حتددر  الصدد ق -6
و دددي : إكا  ددد ن كلددديف هت دددق الت ددد  م ادددن التم يدددت, فدددي م ادددن اع  فددد  وبددد ا ا لددد الا بددد الحم الق إىل اددد  ال يعيدددق

 ترتددل بعيدد  السدد ري  اددف م , فددإكا  دد ا  ددؤالجت بتم يددت الصدد  ب , ت ياجت الفدد   و سددل ا دد  ا وإ  دد ا الفهدد حاسدد
 . و  ا  تي ع م ان حماي  ا سعمن , والفيت ان  راات م, واالست  اجت هبم

, وبيلددد   غراادددم, بيلددد   ب بددد , إن ا م عدددن يرتلطدددين ذ  ك ددد ن ا شددد   ين بيددد ا ايا دددش ا عي ددد  ادددن  لدددت -3
و ن ي ت مددددديا حصدددددن التدددددي ع , فكيدددددش يلددددد ح هلدددددؤالجت ت مدددددم   صدددددي س الصددددد  ب , يلددددد   مي دددددت ا جدددددرااوب

ك  يكدين ادن  دأحم   ب بد  , ال اك ن لع وق في  , و م سيم عين ذ است لت حي  م   وااا   ر, وا جو 
وحدد و  ,  مبعددر ا سددعمن ذ ب يدد وفددتد بدد ل التشددكييف , وضددي ع  يلددت م اددن الفاددي , ال  دد  ذ الصدد  ب 

 .  وتعيف ااس ا يفل م س  ال ايي  إلي  , اجل   والف    واال تو  بيف م ذ  ايا  و

وهتر ددددين بعددددر حم ددددت ادددد  , يف عددددين ال دددد  والسددددمن, إن الدددد ين ي ياددددين بإبدددد ا  السدددديف ايي ذ مت يددددت الصدددد  ب  -2
, عيلدد  و حدد اد  يسددتفتهيل واةدد   ا وا بعيدد    ددي جت يت ي,  ددد اا ا شدد   , يسدد ب  م ذ حلكدد  اليمددت الدد ااام

 .و  ا   ل وتعايق وا توق ال يعيق إلص    ب لص  ب  , واليا ع خبوف 

ي دددديا بعددددر تاسددددع التدددد ايخ ذ ضدددديجت  حدددد ا  اليصددددر والليددددد  وا لدددد    , إن  ددددف ب  سدددديف ايي الي دددد اع الت اقيدددد  -1
 دد  يشددتمت بعيدد  اددن  دد ل , و ددي  اددر غ يدد  ذ اخلطددياا, وف ددم الش صددي س ذ ضدديجت تعدديف ا لدد   , ا ي  ددرا
 . و  ا ال يسيغ  رب   سي ه ذ بمت  ااام , وت ييش لعت ايخ, وتعايق

يتلددمن مت يددت بيددض ا م عددن  وا الكادد ا كددن حدد ال الصدد  ب   و  ,إن  سددي  الصدد  ب  ذ  بمدد    ااايدد  -80
الدتعا  بد   و  كد  ال جيدي , واد  جد جت بد   و يد اين الفديب , و   يتكعمين بكعمد س  اريد , ب ل ضيا جت م

 .إ رااه 

, ومنوووع تمثيووول زوجوووات النبوووي , اسوووتدل أصوووحاب الموووذهب الثووواني القوووائلون بحووول تمثيووول الصوووحابة
 :بما يلي, وخلفائه الراشدين في األعمال الدرامية, وأوالده

حيد  تد    د ه ا  لد  بعدر بد ا حراد  مت يدت , كد  سدلق ك دره, ا  است   ب  بعدر حدت التم يدت ب اد  -8
 .ل  يهلم ذ بميا ا  هتت  سي    ص  ذ التم يت , ب ا الص  ب  بيج 

 .ابرتع بعر االست ال  هب  ة  ابرتع ب  بعي   ان  لت 
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 مد  بدن بلد   بدن  اد  اواه: وادن كلديف,  حد  ون حمكع ادن , دل   ن بيض الص  ب    ن ي ع  بيل م بيل  -8
ا يدد  بمددر بددن اخلطدد ل  لعدد  :  و دد   ابددن بلدد , ا يدد  ابددن بلدد   ي لددت احلهددر ويسدده  بعيدد : " جياددر  دد  
  .(1)"  لت  ك ا فايع   ا ي  اسي  اهلل : مث    , وسه  بعي 

وةد   ن مت ديع م بعدر ا سد اح  و الش  د  , ا بد  ا سدعمن و دأن  د ذ بدن, هلدم ا د ا  درمي إن الصد  ب   -7
ال ص  دن  ادن    كيدل    يتيرضين ل   حي حمد , ا  ميس بش صي  م  و بن ت اق م احلق    يف ر  هبم إىل

, الددد    اددد  حددديهلم ذ   اددد لم ادددن جدددراجت الادددن واخلوفددد س,  و   دددياجت ا تيصدددلن لدددليض ضددد  الدددليض اآل دددر
 دأيب  فدو جيدي  مت يدت  لد ا الصد  ب , بسدلل ال سد اس بيدف م واحم سد ا الفد   ذ تلييدت م إىل طياادش و  دي ع

و   هلم ادن ا يا دش الد  حمشدأس , ل  است م, ا م بكر وبمر وب م ن وبعم واحلسن واحلسن واي وي  و بف 
  دلو :  اد  ادن مل يف سدم الفد   ذ  دألم, الفد   إىل طياادش اؤيد ين واي اضدن حيهلد  اخلوفد س واحم سد ا

اتعدلس ةد  ميدس   صدي  ادن  بشر   ن يكين ا م دت غدع, فيهي    يا ان مي ت   صي  م, و حمس و ا  هلم 
 .  و مت يت بف ت ؛  ن حرات ن ان حرات   ا  س ا ؤافن   واج الفيب وال جيي  مت يت  , مي ع 

لليددد ن سدددع م ,  دددي ادددن  ليدددت اختددد ك  سدددل ل الددد بيا إىل اهلل تيددد ىل, إن  سدددي  الصددد  ب  ذ ا بمددد   ال ااايددد  -3
صدد  ب  و ددي مت يددت ال, فيشددرع ادد  يتيسددت بدد  إلي دد , والدد بيا إىل اهلل سددل  حم  اشددروب , وله ددم ذ  دد ا السددليت

. 

 :اعترض على االستدالل به
س مت يدت الصد  ب   دي يولد, إمند  تكدين ب ليسد ات ا شدروب , إن ال بيا إىل ا سوا وإ   ا اك اا ا  وق 

,  ون مت يدت   صدي  م, بت جيل بعر وس ات ا بوا ا س  ا ذ حمشدر سدع الصد  ب , سليت ال بيا إىل اهلل تي ىل
, فددإن اا سدد ه    ددر اددن اصدد حل ,   ب  إن  دد ن يتصدديا حمايدد  ذ ج حمددل الدد بيافلددو بددن  ن  سددي    صددي  الصدد

 . وا    ن   ليف فإحم  جيل افي 

وإ  د ا   و  دم , إن  سي  الص  ب  ذ  بم    اااي  في  اصع   إبرا   وا م ذ حمشدر الد بيا والد ل بف د  -5
 .ليرتمس  الف   , وسعي  م

 :حابةاعترض على القول بوجود مصلحة في تمثيل الص
 حمدد  يي اضدد   ااسدد ا , ف ددم اصددع   غددع ايتدد ا -إن   حمدد  اتصددياا–إن ا صددع   ذ  سددي  الصدد  ب   

بد ا ابتلد ا : وادن ال يابد  ذ الشدريي , و دي اد  يالدم إليد   سدي  م ادن احمت د ذ  د ا م وال اايد  هبدم,  بذم اف د 

                                                 

 ( . 8/355ا ست اك . )   يد ا سف   ومل قرج ه : و   ,   رج  احل  م ذ ا ست اك( 1)



 64 

فلدد  وىل ال تيتدد  , ضددت   ااسدد ا اسدد وي  هلدد بدد ا ابتلدد ا ا صددع   إكا ب ا : واددن  يابدد     دد ليف, ا صددع   ا تيمهدد 
 .و  ه ا اس ا ات     ذ مت يت الص  ب  , ا صع   إن ب اضت   ااس ا  بذم اف  

, وهلددم يدد جت والصدد  ب , ف  حمليدد جت ايصددياينلو ددتو  بددن ا حمل, لدديس  تهسددي  ا حمليدد جت  سددي  الصدد  ب   -6
ليسديا  فدإلمولد ا ,  دم واا , وإن  د حميا  دم  دع ال درونذ ح  ف خلطدأ,  اد  الصد  ب  ر  سي  واك حم  ال تل  

وإن  دد ن الصدد  ب  ذ حماددس الي دد  ليسدديا  ل يدد  الفدد   ذ اجلمعدد ؛ لشدد   ا اهلل تيدد ىل هلددم ب خلعيدد  , ةيصدديان
,  م ذ ا بمد   ال ااايد  سدي ان فع مي اج  واح ا, وليس ان  ليت  ريد  يا بعرليس م والرض  ان اهلل, و 

 جت الرا د ين ولكن يست ىن ان كليف  سي  اخلعاد. يرع سع م حو تاي  ا ا  اف مل اس احل ج   بت حنن ذ
,  دد   ا دد  ا اليعميدد  ا   ادد اددن ا ددرتا  ا حمليدد جت, مت يددت ف ددؤالجت ال جيددي  مت دديع م إال ةدد   يددت ذ جدديا  , ا ابيدد 

 ,فددد   بيلددد م بدددن بيدددضب بتلددد ا  ن اليجددد   دددي الددد   يادددرق ال, وبددد ا   ددديا وجددديه ادددن  سددد    صددديت م
وال ييددين  دد ا ال ددي  بدد ا جدديا  مت يددت  ددت اددن  ددي الشددر ب جلفدد   ,والت ادد  سدد ار اللدديابط الشددربي  ذ التم يددت

بعددر اددد    لدد  بيدددض اعدد اع الا  يددد ,  ن ا فددع ب للشددد اا ب جلفدد  لددديس  صددياا بعدددر بشددرا وال بعدددر اددد س ادددن 
 . الص  ب 

جد جتا ادن سدفت , ف د    مجيدت حيد  ن الفديب  :  ةفدع   ديا وجدي  مت يي  افع مت يدت اخلعاد جت ا ابيد  إال إن -3
الصدلد   دعر بفد  اسدي  اهلل : "  د   اليربد ع بدن سد اي   اف د  حد ي  رن  في هلم بسدفت  ذ  ح  يد , 

يد  اسدي  : ف د     ادت, مث   لت بعيف  فيبذف  ايبذ  بعي   كاف  اف   الييدين ووجعد  اف د  ال عديل, كاس ييا
حلشدي   وإن بلد ا,  و ديكم بت دي  اهلل والسدمع والط بد :  د  , ن   ه ايبذ  اي ع فمد كا تي د  إليفد   اهلل  أ
فتمسدكيا  ,فيعديكم بسدف  وسدف  اخلعاد جت الرا د ين ا  د ين ,فإحم  ان ييش افكم فسدع  ا توفد    دعا, جم ب 

فددإن  دد ن  ,(1)"   ددت ب بدد  ضددول وإيدد  م و دد د س ا ادديا فددإن  ددت   ددد  ب بدد  و  ,هبدد  وبلدديا بعي دد  ب لفياجدد 
 جليدت الفدديب  ,, و دي اد  مل هتد   حدو اآلن, فإحمد  يع دق بد  اخلعاد جت الرا د ونهتدرا   ديا  د م الفديب 

بن غع م, وذ إاد ع ا اد  متي  م و , ت من ا ا   اي  بعر اك حمو ,   ي م ان   ي , وسع م ان سعت 
, ةدد  مل يدد ك بدد  غددع م ادد  مت يددت   واا ددم, و دد    دد  م الرسددي  بعددر اكدد حمت م ادد  يسدد م ذ تدد بيم ال ددي  حبر 

, وال ددددطا جت اهلل تيدددد ىل هلددددم, وجيع ددددم  وج تدددد  و وال ه, الاتلدددد ط م حبي تدددد   ع ددددق هبددددم  وجدددد س الفدددديب وي
بيدددض اللددديابط  ووجددديل ارابددد ا, ي مإلددد و وال ه, فتكدددين اليعددد  ذ الت دددرمي واحددد ا, تفسددد ل ادددن الرسدددي  

 ااك ا  لعص  ب  ادن فلدت جيدل  ن يذ در ذ بدرع  بمد هلم,  ف  إلي   ال  اعين ب لت رمي, الشربي , ال  است
 يددد  اددن بعمدد جت التدد ايخ ا سددوام, البتمدد   الروايدد س يجدد  , و ن تبددف م و ن يكددين  فدد ك  دد ق فيمدد  يكتددل

                                                 

و  رجد  الرتاد   واللي  دم ,  د ا حد ي   د يد لديس لد  بعد : و د  , واحلد  م ذ ا سدت اك,   رج  ابدن حلد ن ذ  د ي  ( 1)
ا سددددت اك , 8/831 دددد يد ابددددن حلدددد ن . ) حدددد ي  حسددددن  دددد يد : و دددد   الرتادددد  , و بددددي  او  وابددددن ا جدددد  ذ سددددفف م

 ( . 8/85سفن ابن ا ج  , 3/800سفن  يب  او  , 80/883سفن اللي  م , 5/33ن الرتا   سف, 8/833
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ت فيد س الافيد , و ن احللك  الافي  بعر ح ي   اليا دع, ادع ابتمد   الال تط ر  ن واراب ا , غع  وترجي    بعر 
قرج بمو ففي   رتا  ةراب ا ا  واس الافي , فيذ ر في  االحرتا  اع التصيير الصد  ق, و ن يرابدر  ال يكدين 

والددتيعم اددن   ط ا دد , غددع  ن  ن ا ادد  حتتدد ج إىل إ  دد ا   سددف  ذ اليمددت الاددين  ضددراا تيددي  بعددر اعتمددع, فددإ
إال إكا   دددر بشدددكت يدددتيعم افددد  ا  طددد جت اليا يددد  ذ  ,ك حمددد  الددد ااا الدددتيعم ادددن اخلطدددأ لددديس  دددرط   ن يكدددين ا

حسدددن سدددعا واسدددت  ا  ال ددد ام ب لتشددد يم, وميكدددن بمدددت  ,التددد ايخ, وادددن   دددم اللددديابط الددد  جيدددل  ن ترابدددر
إن  دد ن ا م ددت بعددر  ادد جتا ب ليدد , وال ددرع اددن كلدديف  ال تددرتلط الصددياا ال  فيدد   ,ت يع دد  ذ وج دد  وحمدد ا  دديت 

ت وبددن الصددد  يب الدد   ت دديا اددد  ا الدد ااا  بعيدد , لعددددر السددعيب لسددعا بيدددض ا م عددن اددن غدددع كو  بددن ا م دد
   .ترابر حو ال يالم  سي  م إىل  ذيا لليابط الشربي  ال  حني كليف ان ااالست  ا , و 

 :بما يلي ذلكاعترض على االستدالل ب
     بعدددر حترميددد  ذ حدددقا  حمليددد جت اهلل واسدددع  بعدددي م الصدددوا  ادددع ال ددد اعين بددد جليا  ا  يلددد: " بكدددر  بدددي  يددد .  ددد , 

وذ حدددقا اخلعاددد جت  ,, وولددد ه بعدددي م السدددواوبعدددر حترميددد  ذ حدددقا  ا ددد س ا دددؤافن  وجددد س الفددديب , والسدددوا
"  اد  وا لد  وبرضد  :  ت ا سعم بعر ا سعم حراا: "        ففسأ  اعي  ا ّي اً والرسي  . الرا  ين 

احمل  دد ا, وحددّرا الكدد ل, فعمدد كا لدد ا  دد ه احلرادد س ذ ح ال يدد  سددعش  دد ه ا ادد   ي الدد   حددرلا و دد, (1)
 دم بشدعت  , , وحُلم   ريش وُسد ا   كدن  سدعمياوفي م اليشرا ا لشرون ب جلف , و بم ا الفيب , و  حلي    
والتدد بين, واددن تددلي م   ب  و كدد ا ذ  ي لدد  الصدد "   ددت بيتدد  "  دد   و ددر بيرتتدد   , والفدديب و راب تدد  

و د   غف حمد  اهلل  .الع م إين  بر  إلييف ان إ د اا حراد س ا سدعمن  و الفيدت اف د : بإحس ن إىل ييا ال ين,   ي 
 .(2)" ب ر ن يُتعر, في   حمياع ال صم والي , بت في   حسن ال صم 

 دد  تروحمدد  , !ت حر دد تكم و  ددياتكم  إحمكددم ال ترضددين  ن مت ددت      ددكم هبيددد تكم, ومت دد:  دد   بيددض ا دد حمين 
بكدددم, واختددد ك م هلددديا وليلددد , وا تددد بر  يضددديع مت يدددت الصددد  ب  بتهدددر  ي طدددع بدددأن  ادددن الكددد ل بعددديكم وا  ااجت
دي س الت درمي ذ الشدريي , بدت  د ا  دأن  غعدل اا س ه ترجد بعر ا  يُ بر  في  ان ا ص حل, و  ا ان ا تل 

فيهدروا الفدد   وجيراديلم بعددر بدد ل  إحمدد  جد ا  ف ددط,:  ب ؛ إاد   ن ي يلدديااحملراد س, وا رت صددين ذ مت يدت الصدد 
وإن  .اددن ا شددتل  س بعددر ا  ددت؛  حمدد  لدديس اددن احلددو  اللددن, فيكددين ب بدد  بعددر ا  ددت اددن بدد ل سدد  الدد اااع

ادن : "  بميا  ن مت يت الص  ب  است ل؛ ف   تلمن  يهلم  حم  ان ال ين, و ي    , فيد  ت ذ  يلد  
ا  ت ذ مت يت الص  ب  ا ب حد , فعدم يدراع ابتلد ا : وان    , (3)" ا     ارحم    ا ا  ليس اف  ف ي ح   ذ

                                                 

 . 3/8126  رج  اسعم ذ   ي   ( 1)
 . 37/حكم  , ت اق , ح ي ت : التم يت( 2)
 ( . 7/8737  يد اسعم , 8/151  يد الل  ا  . )   رج  الل  ا  واسعم ان ح ي  ب اش  اضم اهلل بف   ( 3)
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بدألم ال يرضدين كلديف  مد   دي  دأن سد ار الي دوجت؛  د  ذ التم يدت ادن السد ري  وا  ااجت,  اضد  م, ادع ال طدع
  . وا  ي بر ان ا ص حل ال ت احمي  . ُ ص  كليف  و مل يُ ص 

 :بما يلي ,عامة القائلون بحل تمثيل الصحابةب المذهب الثالث أصحااستدل 
و د ه ا  لد  , والد  سدلق بي لد  ذ ايضدي  , يست لين ب   ل  ال  است   هب  ال  اعين حبت مت يت غدع الصد  ب  -8

 . إكا مل ياض إىل  را, ذ جممع   ت   بعر جيا  مت يت الص  ب 

  ل ال دد ين ذ  دد ه ا سددأل  اددن اليميادد س ال الدد  بعددر حددت مت يددت   دد  ل ا دديسددت لين  دد ليف ةدد  اسددت   بدد   -8
 .الص  ب  ب ا  

 :الرأي الراجح
 ددي ادد  ك ددل إليدد   -وادد  ابددرتع بدد  بعددر بيلدد  , بيدد  اسددتيراع   لدد   دد ه ا دد  ل–والدد    ااه ااج دد   

ذ    , ال ه و و  ال دد اعين حبرادد   سددي  الصدد  ب  و ا دد س ا ددؤافن  وجدد س الفدديب ,   دد  ل ا دد  ل ا و 
 ون تار دد  بددن , وسددياجت ذ افددع مت يددت الصدد  ب  اخلعادد جت الرا دد ون  و غددع م, وغ يتدد ,  يدد   دد ن حميبدد , بمددت  اااددم

و ن مت يددت الصدد  ب   يدد   دد حميا إيدد اجت , وكلدديف  دد  اسددت   بدد    دد  ل  دد ا ا دد  ل بعددر ادد  ل م, بيلدد م وبيددض
وادن  ك  اهلل  و ديف  ن , تيد ىل ف    ك  اهلل   اسي  اهلل ان  كو , وإي احل م إي اجت لرسي  اهلل , اتي ف  هلم
ال , اهلل اهلل ذ   ددد  يب, اهلل اهلل ذ   ددد  يب: "  ددد    ن اسدددي  اهلل  ف ددد  او  بلددد  اهلل بدددن ا ادددت , يأ ددد ه

وادن , وادن  كا دم ف د   كاين, وان  ب ل م فلل لدم  ب لد م, فمن  حل م فل يب  حل م, تت  و م غرض  بي  
 . "وان  ك  اهلل فيي يف  ن يأ  ه ,     ك  اهلل كاين ف

واددن تددلي م , و ددت الع ددم بعددر سددي حم   مدد  وبعددر  لدد  و دد ل , و  ددر  بياحمدد   ن احلمدد  هلل ال اليدد  ن 
 .بإحس ن إىل ييا ال ين 

 عبد الفتاح محمود إدريس. د.أ
  د8373ان اال ن  6
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 :خاتمة البحث
و اد  الرسدي  ف دي إحمسد ن بي د  اهلل إىل ,  علد   و حملد  ب لرحليد  الصد حل  ان  وحم إليد  ةعديف  و  هلدم ذ: الفيب  ي -8

 . و  ي إحمس ن  وحر اهلل تي ىل إلي  بشرع و ار بتلعي   لعف  , اخلعق لتلعيغ ا حك ا

 , وط ل    لت  ل  وإن مل يرو بف   ي ان ا   الفيب : الص  يب -8

وإن  , ويطعدق الادن بعدر  اديا   دعا جمد  ا, ا ن احملكمدنتيلع بدن اجلمد   ميتد   بد لتفذيم والتدي : الان بل اا بن -7
, اليمد اا: حبيد  يشدمت, حبي  يف صر اسم ه فيم  يص ق بعي  فدن  يفد ايكم,   ن جر  ختصيص  اؤ را

و د   سدم , وحني د , واخلط بد , والد ااا , والشدير, وال ف جت, وا يسي م, والف ش, وال  رف , والتصيير, والف  
و سددم , ففددين سدد  ف  و  ددر  ات ر دد : ف سددم ب بتلدد ا السددكين واحلر دد  إىل, اس خمتعادد   سدد ا  بدد ا ب بتلدد ا 

وادددف م ادددن  سدددم  ب بتلددد ا  ا حمددد  , وارادددم واسدددميع وغع ددد , اعمدددي : ب بتلددد ا اددد  يعمدددس بددد حلس وغدددعه إىل
 .ففين  ا حمي  و  ر  اك حمي  : واك حم  إىل

 م  طلددد  الطلييددد  و أّلددد  ,   و فيددد    سيسددد حتييدددت ا فكددد ا وا شددد بر إىل   دددي جت ا  ايلددد: ي صددد  ب لتهسدددي  -3
 ي حتييت ا فك ا والتصيااس بف م إىل   دي جت : وايىن  سي  ا حملي جت والص  ب ,   م تسمع وتستهيل

وادن ا تصديا  ن يدتم , اشد   ا, حبي  يل و لعف  ر  ن هلم و فيد هلم وجدي ا  سيسد , ا  ي  و في    سيس 
 .  والتم يت, والف  , والرسم, التصييرو   سي  م بعر   ا الف ي ان  

, واليددد و , فمفددد  الايتددديغراذ, ولعتصددديير  حمدددياع بددد ا, اددد  يفدددت ش بددد  ا بيددد ن ويتميددد  بددد  بدددن غع ددد : الصدددياا -5
وكلديف  عد   د  يدتم بعدر , وحني  ,  و ا      الي وي ,  و يتم ب   ي ,  و حنت , وا    ن حم ش , والسيفم ام

:  و كد  لديس فيد  كلديف,  د حلييان:  و غدع ب  دت,    حمسد ن:   في  الروح ب  و  د ن  ي جت  م ذ احل ي   ك
   جلم  اس

 . جمسم    حم  الصياا  و غع جمسم ,  و يتم بعر   ي جت ات يع  ال وجي  هل , و يا الطليي      

يفدت م اف د  اد   حبيد , ومل تكدن   اعد  ا بلد جت, ال هترا تصيير ا  في  الروح إن   حمد  الصدياا غدع جمسدم  -6
و دد ن ةدد  ح جدد  , ومل تكددن ةدد  فتفدد  هبدد   و ب خت ك دد , ومل تكددن ايضددي  لعتيذدديم اددن  حدد , ال حيدد ا هلدد  إال بدد 

 .ك  ميت ن ,  و حني  , وال هترا اف   ا    ن حم ش  بعر ال ي ل  و السرت  و الار , ي ر   الشرع إلي  

سدددياجت  ددد ن هلددد  حمذدددع ادددن , و ددد ا الصددديا ا سدددط  ,  صددد ال حتدددرا التم ديدددت  و الصددديا كاس الذدددت   اعددد   و حم  -3
الصددديا وحتدددرا  ,إن   حمددد  ليلددد  لعصددد  ا,  يددد    حمددد  ا ددد  ا الددد  اختددد س اف ددد , ا  عي ددد س  و   حمددد   ي ليددد 

إال  ن تددد بي إىل , سدددياجت  دددفي  ادددن اددد  ا تددد وا  و كددد  ال تددد وا,   اعددد    حمددد   و حم  صددد , اعسدددم  اطع ددد 
والددددد  يدددددتم , يا م اللوسدددددتيكي   و ا صدددددفي  ادددددن العددددد اان  و حني ددددد   لشددددد, اسدددددت  اا   ح جددددد  اشدددددروب 

 و  يد   اد  حت دد   ديا االاتطد ا ذ , است  اا   ذ تيعيم التشريد  و الطل  و التمريض  و ا سي   بعي  
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إال ذ حدد الس تلدد و , و حمدد  ال تدد بي غ للدد  إىل  ددفي    و اخت ك دد  ح جدد   و ضددرواا, وحنددي كلدديف, السددي ااس
 .ومتفع فيم  سيا   , ويل ح اخت ك   بف  احل ج  إلي  , فت  ا  ت ح ل  ب  ا   ,حم  اا

حدو وإن   حمد  , إن مل يكن ذ تصيير    و اخت ك   فتف  لف  ر د ,  ي    حم  ا    , ال حترا الصيا ا سط   -2
 .ي ر   الشرع  و ن ت بي إلي   ح ج , و ن تكين حم  ص  بيض ا بل جت ال  ال تتصيا احلي ا إال هب , متت ن

بدن طريدق ب سد  ,   لكد اعا وحني د , الت د   الصديا ب آللد  ا  صصد  لد ليف: التصيير الايتيغراذ بل اا بن -1
حيدد  يتع ددر الفدديا ا ددفيكس بعددر الشددمجت الدد   يددتم , والادديعم اخلدد ذ ا سددت لت لعصددياا, واللدديجت, االلت دد  
وهتدددت الت ددد   واختددد ك , تفطلدددع بعيددد  الصددديااف, فدددإكا فت ددد  الي سددد  الت طددد  كلددديف واسدددت لع  الاددديعم, تصدددييره

سدددياجت الت طددد  بعدددر وسددديط وا دددم  و جعددد    و فيعمدددم  و ,   اعددد   و حم  صددد , الصددديا الايتيغرافيددد  اطع ددد 
وا دت  د ا ي د   , إكا  بد  إلي د  ح جد  ي ر د  الشدرع,  و حندي كلديف,  و سطد بوستيكم(  سيف)اسطياحم  

(  سديف)سياجت الت ط  بعر وسيط فيعمم  و اسدطياحم  ,  ليفذ الصيا ا ت ر   بآالس التصيير ا  صص  ل
 .إكا  ب  إلي   احل ج  ال  ي ر   الشرع ,  و حني كليف, (في يي) و   اا برع 

 و سدددي  اوادددد و دددا س, و  ولددد       ددد  بعدددر  اع اليا دددع, ت مدددم الش صدددي س ال ااايددد : التم يددت  دددي -80
التم يدددت : اف ددد , ولعتم يدددت  حمدددياع بددد ا, ا سدددرحي  ا كتيبددد تعددديف الش صدددي س و بي   ددد  ا تل يفددد  ذ الروايددد   و 

, التم يدت ا وبددرايل, التم يدت ا يعددي ااام, التم يددت الد ااام, التم يدت الكيايد  , التم يدت الرتاجيدد  , الصد ا 
 . و ي يل, وا يم: وب بتل ا تصييره لعيا ع وب ا  إىل, وترفي م, إىل  يين: ويف سم ب بتل ا ايضيب 

 و مل يكددن افلددلط  بددآ ال الشددرع , مدد جت بعددر حرادد  التم يددت إكا ا ددرتن بدد   ددرا  و  دد ن االددي  إليدد اتاددق اليع -88
فدإن مل تكدن فيد   دد ه احملد كير فإحمد  هتددت ,  و   حمد  فكرتد  خم لادد  لعكتد ل  و السدف   و إاد ع ا ادد , و يابد ه

و ن ال , ت   ذ حماددي  ا ددؤافن ال مي ددت بش صددي س ت اقيدد  هلدد    اسدد: و ددم, إكا تدديافرس فيدد  اللدديابط الت ليدد 
است  ف  اصع   الد ين واليعدم , و ن يكين ا  اجت اعت ًا  ب آل ال ا سواي , حتي  ا  ا التم يت  اراً  ذيااً 

واعتمددع وا حمسدد حمي , غددع اسددت    الدد    دد اا ً  و ب يدد ا ب طفيدد   دد فرا؛ و ن ي دديا بعددم التم يددت وا  ددراج 
, اتطعل  د , يت دد ون اف هد ً إجي بيدد ً لا دوح والتيجيد  ذ بفدد جت جمتمدع ف ضددت د حلين وابدين ب لدد ي  ا اد  و 

وادن ااتكد ل  احملدرا   و إ  د ا  , اع احلد ا ادن مت يدت  وا ا سدت    بد هلل   و بكت ب د   و اسديل    و  ي ت د   و  يف د 
اددع الليدد  بددن ,  و يدد  ن,  و اددن يعددلس الددّ  َل,  و احلريددَر,  و الصددعيلَ ,  ددياا  اددن يتي طيحمدد ؛  و الكدد ف ر  

وال  ددد  ا يضددديبي  ذ    ددد ا الش صدددي  , مت يدددت    اجت  الصدددوا ,  و اليضددديجت  و دددي ال يصدددعم ح ي دددً  وال يتيضدددأ
و ن يكدددين ك دددت , ا م عددد  ادددن ج حمدددل ا م دددت(  غدددع ا حمليددد جت و وجددد  م والصددد  ب  و وال  الفددديب )ال يفيددد  

و ن يكددين غددع , وب ل يمدد  الدد  يريدد  تش يصدد  ,   وةل  ا دد الش صددي  ال يفيدد  اؤافدد ً ب لش صددي  الدد  جيسدد  
  .ايرو  لد   الف   بسيجت السريرا  و ا  وق  و السعيك 



 68 

وسدياجت  د ن ا سدطد ,  و مل تكدن  د ليف, سدياجت   حمد  الصديا ادن كواس الذدت, هترا تصديير ا حمليد جت والرسدت -88
 و حنددي كلدديف اددن وسددد اط ,  يدد  ناف دد  اف ي دد  بعددر واق  و جعددي   و   مشدد   و  ددا  س اصدددفيب  اددن ا

 يدد   دد ن , وهتددرا  سددي  ا حمليدد جت وا رسددعن بعددي م السددوا ذ  بمدد   مت يعيدد , ولددي   حمدد   ددياا ات يعدد , خمتعادد 
 .وح ي   السيف ايي ا ي  هل ا اليمت , وان ي يا بأ اجت   واا م في  , حميب   وا  يت ي  اف  

سدددياجت  ددد ن تصددديير م بصددديا جمسدددم   و غدددع , يدددت و دددا مهتدددرمي تصددديير الصددد  ب   و      ددد  ادددن  دددو  خت -87
 يددد    حمددد  ا ددد  ا الددد  تصددديا هبددد  , وسدددياجت   حمددد  حم شددد   و امسددد   و حنيمهددد ,   اعددد    حمددد   و حم  صددد , جمسدددم 
 يد   , ذ    بمدت مت يعدم, و وال ه  وال جيي   سي  الصد  ب  و ا د س ا دؤافن  وجد س الفديب ,  يا م

 ون تار ددد  بدددن بيلددد م , ذ افدددع مت يدددت الصددد  ب  اخلعاددد جت الرا ددد ون  و غدددع موسدددياجت , وغ يتددد ,  ددد ن حميبددد 
 .وبيض 
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 :أهم مصادر البحث
 .القرآن الكريم: أوال

 :كتب الحديث واآلثار وشروحهما: ثانيا
 .بعوس,  اا إحي جت الرتا  اليريب,  م  بن بيسر بن سياا السعمر: سفن الرتا   -8
 .بعوس ,ا كتل  اليصري , السهست ين ا     سعيم ن بن ا  ي : سفن  يب  او    -8
 .ا كرا  اك , اكتل   اا الل  ,  مح  بن احلسن بن بعم بن ايسم اللي  م: الك   السفن   -7
 .بعوس,  اا الاكر اليرىب,  م  بن ي ي  ال  ويين: سفن ابن ا ج    -3
 .بعوس,   اا اللش ار ا سواي,  مح  بن  ييل بن حبر الفس ار: سفن الفس ام   -5
 .بعوس,  اا الكتل اليعمي ,  مح  بن  م  بن سوا  بن بل  ا عيف الط  و :  رح اي ين اآلد ا   -6
 .بعوس, اليم ا ,  اا ابن   ع ,  م  بن إمس بيت بن إبرا يم الل  ا :   يد الل  ا    -3
 .سبعو , اؤسس  الرس ل , اللس   م  بن  مح  بن حل ن التميمم:   يد ابن حل ن   -2
 .بعوس,  اا إحي جت الرتا  اليريب, اسعم بن احله ج ال شع  الفيس بيا : اسعم   يد   -1

 .ال   را, ا طلي  السعاي ,  مح  بن بعم بن حهر اليس وين :فتد الل ا  -80
 . ال   را,  اا الري ن لعرتا ,  د8303حمشر , بعم بن  يب بكر اهلي مم: وافلع الاراا  جممع ال واا  -88
 .بعوس,  اا الكتل اليعمي , اهلل احل  م الفيس بيا  م  بل  : ا ست اك -88
 .بعوس, اؤسس  بعيا ال ر ن, اسف   مح  بن حفلت الشيل ين -87

 :كتب الفقه: ثالثا  
 :كتب الفقه الحنفي  -أ
 .ال   را, اكتل  الل يب احلعيب,  مح  بن  م  بن إمس بيت الط ط و : ح  ي  الط ط و  -8
,  اا الاكر,  م   ان بن ب ب ين: وح  يت  ا  احملت ا, ل ين احلصكام م  بوجت ا: ال ا ا  ت ا -8

 .بعوس
 :كتب الفقه المالكي  -ب
,  اا الاكر,  مح  بن  م  ال ا ير: بعم الشرح الكلع,  م  بن برف  ال سي م: ح  ي  ال سي م -8

 .بعوس
, الاكر  اا, رف  ال سي م م  بن ب: وح  ي  ال سي م بعي ,  مح  بن  م  ال ا ير: الشرح الكلع -8

 .بعوس
 .ال   را, بيالق, ا طلي  ا اعي , بن بل  اهلل  م :  رح اخلر م -7
 : تل الا   الش فيم  -ج
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 .بعوس,  اا الاكر,  مح  بن حهر اهلي مم: حتا  احملت ج بشرح ا ف  ج -8
 .ال   را, يباؤسس  احلع, ح  ي  إبرا يم الل جيا  بعر  رح ابن ال  سم ال     ن  يب  ه ع -8
 .بعوس,  اا الاكر, بل  اهلل بن حه    بن إبرا يم الشر  و : ح  ي  الشر  و  بعم الت ا  -7
 .بعوس,  اا الاكر, بعم بن  م  بن حليل ا  وا  : احل و  الكلع -3
 .ال   را,  م  بن  مح  بن مح ا الراعم, اكتل  اصطام احلعيب: ل ي  احملت ج إيل  رح ا ف  ج -5
 :الحنبلي الفقهكتب   -ج
 .بعوس,  اا إحي جت الرتا  اليريب, بعم بن سعيم ن ا ر او : ا حمص   -8
 .الري ع, اكتل  ابن تيمي ,  مح  بل  احلعيم بن تيمي  احلراين: فت و  ابن تيمي  -8
 .بعوس,  اا الاكر , افصيا بن ييحمس بن إ ايس الل يب:  ش   ال ف ع -7
 .بعوس, ا كتل ا سوام, بن ااعدإبرا يم بن  م  بن بل  اهلل : ا ل ع -3
 .بعوس,  اا الاكر, بل  اهلل بن  مح  بن   اا  ا   سم: ا  ين -5

 :والمصطلحات الشرعية كتب اللغة: رابعا  
 .ال   را, ا طلي  اخلعي , السي   م  ارتلم ال بي  : ت ج اليرو  -8
 .بعوس, الكت ل اليريب  اا, بعر بن  م  بن بعر اجلرج ىن: التيريا س -8
 .بعوس,  اا الاكر,  م  بل  الرجتو  ا ف و : التي يش بعم ا م س التي ايش -7
 .بعوس,  اا الاكر,  م  بن يي يل الاعو   ب   : ال  اي  احمليط -3
 .بعوس,  اا    ا, (افذيا ابن) م  بن جو  ال ين : لس ن اليرل -5
 .   راال, اطلي  احلعىب,  م  بن  ىب بكر الرا  : خمت ا الص  ح -6
 .بعوس, اكتل  للف ن,  مح  بن  م  بن بعم الاييام: ا صل ح ا فع -3
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 صدد   ا  . الكفددا   ءددا  م دد    القائددحم دمددهلل  اددوا ا   الددأشد ء ددى   ددهللا    دد احلمددهلل   
ال تسبوا  صحايب فدوا  لدو  نفدح  مدهللث  ءحدحم  مدهلل مابدا  ءدا :  ا        اولى  نب ى األءني القائحم

 : م هلل    مج نيم غ ءهلل  مهللا   ال َنص فى      آلى   صحامى 
لقددددهلل ءددددد  ا    دددد   اددددولى م اددددال ى  ماد  ددددا   ل  اددددالن  ت ش ددددهلل    مو ددددن ءددددد  اددددائحم ال صدددد  

ا  لى ءد  صحاب صهللقوا ءا  اادهلل ا ا     دى  مدألوا ب ادب حم نصد تى    ال مكني  ءد ملك ءا ا 
ءدد  اا  األءاندن  المدال ال ادالن  اددوا ال دا  ب  مد  ككدد  الوقوف ء ى  ءدوام   ء  م د  

 . اشد ا   فواجا
ااهلل ن ب اب حم ا  ف صحاب  اوا ا  ا  الصهلل شقون  الص ااقون  الش هللا   الصاحلون  اجمل

 هندد  القددهلل ث ا ح دد  ل فدد ة ال اج ددن   ن ءسدد ك   اددو   صددف    اددول ا دمددهلل . م نفسدد     ءددوام 
 ن قد هن  ددا القد  ن  مثد   مثد  . ا س ك الأي ا وثى ط شح امهللاشدن  السداءن  األءدد  ان دان

 . صااقون   ن األنصا  ا  ا ف حونا   ن ا  اج شد ء    ا  ال
  اال    ب اب حم دب ى  الشحا       انن م ءوام   ا   اولى مصحب      واالهت   االا دص 

ف د   ودوان ا    د     مج دني صدفوث .  ءوام    نفسد     ادال     تقدهلل  ا ءد    فدهللا   ل ادال ى 
ادالن    مدال خم ا    د ا ا  ا  ت اىل ل ب ى  ا  ن ءد  اائحم ال ص   ال  ش هلل  القدوث   د  المدال ال  

 الح دددا    ددد      ء مدددا تدددهللسن األلسدددد  ث بدددن األقددداس ب ءدددهلل   صدددحاب  ادددوا ا  .   ثم دددى
 تدددتث     ف دددد نب دددغ ءدددا شك دددهب ءكدددان      دددهلل   ددد     دددهلل  ادددوا   ددد     دددهلل ال دددا فني  كدددان    ب 

ا   اا دن ب انااس  آسا ا  اجل   ن ب نش  انااس  الصهللة ب الأنهب  د  اوا اناداس  الهللقدن 
 . ل موس  ء ى المال ا ن  اوا ا  

ال  ددك  ن ءددد  ادد  تصددوش  األمددواا ودد ب األءحدداا  قددهلل ثحدد  ملددك ب ث دداب ا  ت دداىل  ب 
 ثان مأ  األءحاا آسا اا ءد م ث االق  اع مالهلل وث  االنق اا ما  ا  قداا ءدا هتدهللف  ا ن  اولى 

 . ال مح حم القويلثحم ملك ثان م. الل ى ءد توج ى  تبصا   وو 
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 الما جا  ال مح حم القويل ب الق آن الك مي  ب الس ن ا ط  ث ف حم ت دا ا ادأا ال مح دحم   ااصدا 
م  مدا ش حدهللع  دد   داا   ا  الأات ن  س  نى ثان     هن   اوا ا  ا ء   ني م مسائ    مس

ددددد   فدددد حد م  مددددا ءددددا مدددداا  قددددواس الىل  : ب اادددد  كا  م ددددم ءسددددالك   القول ددددن    الف   ددددن ف قددددوا
ال جنددددهلل ل  مح ددددحم الف  دددده  سدددد ا  م  شددددى ال ددددا ش   نسدددد   م األءحدددداا ب ث دددداب ا   ب ادددد ن  اددددولى 

 ا  ن ءد  اائحم الهلل وث  الرتغ هب  الرتا هب  ال  ك  ن ل هلل وث الىل ا  جممو دن انااءه  ش  رب  
ب ا  دداا  الهلل وشددن ف مددا ءددد الواددائحم  ا سددالك  االإاادداا الال  ن ال مح ددحم الف  دده لدد   لددى  جددوا 

 قهلل ثانن الهلل وث الىل اشد ا  ب األمقاب التء  ن ا او ن قائمن  دد ط شدح ال ادحم  األنب دا  . ءض 
ب    كدد  ن صدص ما حداا التبداع  ادوا ا  .  الك هب ا  تلن مث  د ط شدح اتبداع  نب دا  ا    اد ى

 مني   الث  ءددددو ا  ب ا افددددن األءوشددددن   ددددهلل   ب   ددددهلل د فائددددى ال ا ددددهللشد  ب   ددددوا  ءدددد ا  ا سدددد
 ال باا ن  الرتث دن فقدهلل ثاندن الدهلل وث الىل ا    د     د  ءسد ويب ام سدايب  ثدان ل  دك الدهلل وث آسدا  

مد  قداا  ءدا ا د ء ني ادا  ن ال  د هلل  الجيام ن  جهللا مسبب ا  ثرب ا لن الااء ن ب ال ا ش  البشد ي
 ءطدد ي م ددث  دد ن : ء كددى قدداا خماطبددا  السددحامن م  مددا   يب اددحامن قددهلل إددا اا     اددا  اصددمن

ث الىل ا  ب ال صدددو  اناددداء ن افدددخن د اجدددك  اجددد  اليل   ءددد  ملدددك فدددا ن  ددد   ن  مدددهللا  ءدددد الدددهلل 
 احم  دن     مهللا  ء ثما  ن ا ثألك ال. ىل ا الالأاب ن  ختأ ال مح حم الف  ه ط شقا  ءد ط ة الهلل وث 

شقددا  ءددد طدد ة الددهلل وث ف دد د ق  ددا  ددواا  الن فددا  الددهللل حم   دد  ختددام ال مح ددحم الف  دده ط  ال  دد  هندد   ددد  
 انق داع ف  دهب  ن شكدون  ب ال د سا  ال صدوش   الق ا دن نى قهلل شكون ب  ص نا ما  سد  مدالغء  ى،  أل

 وث  م ددث  ندى  ادد  ن لماشدن ءشدد   ن اده نشدد  اناداس  الددهلل. ب مدهلل ا ت فددح ءد  ا قاصددهلل الشد   ن
ن انادداس اددو الددهللل حم اجل دده   دد  ء  فددن مددح ا   مددح  بدداا  الما ق  ددا مدد  الل ددى  ال دد سا   دد  البشدد شن

 دددوا  ودددوامق ش حقدددح  دددا ا قصدددهلل الشددد  ه قواا ال مح دددحم الف  ددده ف  دددهب  ن شكدددون ل قدددوا  دددواا   ددد
 :  ت  فه  ا     ا اآلسا  الس ب ن  ءد ملك ءا ش ه

شد س  ب كحد       د  ءكانداهت  احملافظن     امرتاس ءقاءاا  نب ا  ا    ا ى  ت تش     ما  (1
م ددث الهندد  ب قمددن انثدد اس  االمددرتاس     دد  ءسدد ويب لاق ددهللا  .   ددهلل ا  ت دداىل    ددهلل  بدداا 

ءدد   ال مح حم ء مدا ثدان    دى ملدك الددم َمح حم اأا ش ين  ن ءد  ح    ب.  االا هللا   االق فا 
ث ا صددطفاث ءددد  ب الصددا   االادد قاءن ف ددد شصددحم م مح  ددى ب تصددوش   مددواا اددأ  الصددفو 
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ى ءد  اق     مال ايل فخن ن   دن كحد     ب نفدو  ا شدااهللشد اصفدام بال ا ني الىل  اىن نس
 ادأا ش دين ال  ده  دد كحد     ألن ءدد . ءس ويب ءقاءاهت    هلل التبدا     ا دهلل وشد التبعدا   

  ءدددد شقددوس م محدد     ش طددده صددو ث ء هللن ددن  دددد الصددو  ا ح دد  مددد    ددهلل   دد     دددهلل  داف دد
م دددددث ال قدددددويب  الصدددددا   الصدددددهللع مددددداحلح  الصدددددرب   ددددد  األميب ب ادددددب حم الدددددهلل وث الىل ا  

 فدا   مد اا  األءاندن  تب  دغ ال ادالن  ال صد  للءدن  الشدا   شقدوا .  ام ساب األجد    دهلل ا 
 : ب   ن ا  ح  ال ا ح  الطب   ال طب 

 ب مسد احلضا ث جم وب م ط  ن  ب البهللا ث مسد غا جم و       
ء مددا مددا ا ا محددحم  ن شدد   م صددوش  مدداا ءدددي  ح ددى ءددد األنب ددا   ا  ادد ني ب  ي مدداا ءددد  (2

 مدددواا الدددهلل وث  ال ب  دددغ ف دددد شصدددحم الىل ءدددا ش شدددهلل  ء مدددا     ءدددد قدددوث ت ساشدددن  تصدددوش شن ب 
 ال  ك  ن األصحم ب ال مح حم الشصاا الفكد ث الىل ا شدااهلل  جدأب . ال مح حم القويل  الف  ه

ف دحم شسد ط   ا محدحم . ق ا دن  ال سد    مسداءن الفكد ث  الق ا دن  دا  الدهلل وث الل  دافك   الىل ال
شقدوس ءقدداس  نب ددا  ا    ادد ى ا  شددهللشد ءددد  حدحم ب  دداص نددر     اددوا    صددامهب  ن ا  م

 .  ب ال ا ني ما   تاا ا ااشن  ا   وشن؟
ال ادددوا ب الدددبال ال  دددك  ن   قددد   حدددحم ادددو ب قصدددو  مدددالغ  دددد تصدددوش  مق قدددن ال دددر     (3

 األاا   تق ددح الق ا ددن  ال سدد     واودد   الددهلل وث  تصددوش   م دداس تمددحم الصددرب  األميب ب 
 الما ثدددان كح دددحم  نب دددا  ا    اددد ى ددددحم ق ا دددن ب ت  دددى   ن ن    دددى السددد ب ن . ادددب حم ال ب  دددغ

  دن ثاف دن ل حكد    ن ادأ  ال  . تَد َدقُّص  نب ا  ا    ا ى  د ءقاءاهت  ال ال ن   دهلل  تبدا   
فدخن ادأ  ال    دن اد م هلل الىل  صدحاب .  ال  دك  ن األءد  ثدألك.  ا   د  م ءدن كحد    

 صدددص ءدددد الصدددحامن ا  فدددا    ادددحم ا    نب ائدددى  صدددص ءدددد ملدددك  صدددحاب  ادددوا ا  
ال ا دهللشد   اددحم مددهلل   م  ددن ال وددوان  غدداا   دد م  ددوا ب انادداس مددا   مسدد ا    ددد قدداا ا  

 قدداا ت دداىل  . ،  ءددا  م دد    دد    دمددهلل  اددوا ا   الددأشد ء ددى   ددهللا    دد  الكفددا ت دداىل 
ْ  لم نن ل ا انن ل ثددألك  دد     َاِؤننَنُ ِاُرننِمل ِ ننمالاا لْم ْل َْ نن َْلمانندلاادَّا  ْ َا لوانن َق نند ٌا لِا لُْمْؤننُنِمَِر ا ِمنن ا

نً ل َِ َْلدناُبن ْم  َ ظاِرنْوللاماندللان ْ  لم ن لنَا  فضدحم  صدحاب  ادوا   ادحم ال  د  قدالوا ب.  ناُحباْمللاِمنَنُ
 ءددد   يب صددحام ا  ءددد  صدددحاب . مدد ن ءددد   يب  اددوا ا  ء ء ددا مددى ف ددو صددحايب ا  
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 فضحم الصحامن  ال ام  ني  ءد .  ءد   يب تام  ا  ف و ءد األتباع. ف و تام ه  اوا ا  
 ال  دك  ن . دا الق  ن ق ين مث الأشد ش دوهن  مث الدأشد ش دوهن : تب    ء دوم ءد قولى 

ءددد ا كانددن  اال  بددا   االق ددهللا  ءددا جيددهب   دد  ا سدد مني احملافظددن  صددحاب  اددوا ا  أل
 قدهلل . ادا شن    ااد  تا     ا  اا م ا ش  ا  الم اا ثحم ءا ش س      اأ  ا كانن مد قص    

جم   ا  ن ثبا  ال  ما  فصهلل  ءد اجمل   ق ا   حبث ءوووع كح حم  صحاب  اوا ا  
  ا   ت  ى  ا شرتتهب    ى ءد ان قا   كانن  صحاب  اوا ا       ملك( 13)م ق  

 . ب ملك ءد ال  سا     االإا  حنو االق هللا   ال  اه   
ا ل:للَّذْلنصلْمقْو

احلمدددهلل    ب ال دددا ني،  الصددداث  السددداس   ددد    ددد ف ا  اددد ني    ددد  آلدددى  صدددحبى  مج دددني 
 :  ءا م هلل. د ال ام ني  ءد تب    مخمسان الىل شوس الهللش

 -ادددددددددد 1/4/1333فدددددددددخن ا  دددددددددن ثبدددددددددا  ال  مدددددددددا  ب ا  هتدددددددددا الحالحدددددددددن ا   قدددددددددهللث ف مدددددددددا مدددددددددني 
اد 1/1/1333تا ش  ( 44/33)اد قهلل اط  ن     دطاب ا قاس الساءه  ق  11/4/1323 

نب دث : ا وجى الىل  ئ   الاا اا البحوع ال  م ن  انف ا   الهلل وث  ان  اا، الأي جا  ف ى ءا نصى
ل  ا ءد طاا مد الش   دموا البين ا كه ءهللش   اس   ثن لونا ف    ال  اأا ال االن الوا اث الل ك  ء

 ن غهب  ء من  اوا ا  ( ماا)ءد ما ا مش ن ا  تاس الش ثن  محم ف   ا  مائه شصو  م اث 
اللدد ك  م ددهلل االطدداع     ددا  دد م ا ووددوع   دد  ا  ددن ثبددا  ال  مددا  نمددهللا    ش دد  فدد     الدبا ندددا 

 . مال    ن
 م ددهلل اطدداع ام  ددن   دد  دطدداب ا قدداس السدداءه  ءددا   هللتددى ال   ددن الهللائمددن ل بحددوع ال  م ددن 

 : انف ا      ملك  تهللا ا ال  ي ق  ا ءا ش ه
 ن ا  ابحانى  سىن     الصحامن  مني ء تل    ال ال ن  ءكان    ال ف  دن،  ب الدد اح م داث  (1

اددد  مائه ء افددداث مدددأا الح دددا  الدددأي  سدددىن ا    ي  امدددهلل ءددد      ددد   دددكحم ءسددد م ن    فددد   
 .       مى  ت تشحم م   د ا كانن ال   ن اليت ج   ا ا  م    ث ء    ا

 ن كح دحم  ي  امددهلل ءد    ادد كون ءوود ا ل سددا شن  االادد  تا  مدى  ش ددوال   ندا  غالبددا لدد    (2
شقصدددهلل    مددداب ل صدددا   ال قدددويب ءكدددان ب م ددداهت  ال اءدددن  األدددداة اناددداء ن ءددد  ءدددا 
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ا سدددددا   ءدددددد ج دددددحم ملدددددك  اددددد  ن الىل الكسدددددهب ا دددددااي   ندددددى ء مدددددا مصدددددحم ءدددددد الددددد حف  
ب  نف  ال ا    فس ش محم     الكأب  الم بن ثما شض  كح حم الصحامن  ووان ا      

 ختددا ام بددن الدديت ب نفددو  ا سدد مني ءددد   ودد ا ءت شددا  ف  ت ددتع الحقددن م صددحاب ال اددوا 
ال شدك ك   دد  ا سد مني ب اشد     اجلددهللا  ا  اقشدن ب  صددحاب  ا شدااهللشد  ش فد   مدداب

 ش ضدددمد وددد   ث  ن شقدددا  مدددهلل ا مح دددني ءوقدددا  يب ج دددحم   ءحالدددى  جيددد ي   ددد   دمدددهلل 
ء كد ، ثمدا  ءا جا  مى الىل اناداس  ال  دك  ن ادأا  لسانى اهب ماا  اهب ال اوا 

 .    ا ن نب    دمهلل ش اأ اهللفا  لب ب ن  فكا  ا س مني حنو  ق هللهت   ث اب   
ءدددا شقددداا ءدددد  جدددوا ءصددد حن  اددده الحم دددا  ءكدددا س األدددداة  داادددد اآلااب ءدددد ال حددد ي  (3

ل حق قددن  وددبق السدداث   ددهللس االددداا مشدده  ءددد ملددك موجددى ءددد الوجددو   غبددن ب ال ددربث 
 االت اظ ف أا جم ا ف م  تقهللش ، فخن ءدد  د ف مداا ا مح دني  ءدا ش دهللفون الل دى  د ف  ن 

 .    اا ال مح حم  ءا او  اهن  ب م اهت     مام د ال مح حم ش ما   اق  ا مح ني اأا ال وع ء
ءدددد القوا ددددهلل ا قدددد  ث ب الشدددد ش ن  ن ءدددا ثددددان ءفسددددهللث دضددددن     اجحدددن فخنددددى ددددد س،  كح ددددحم  (4

الصحامن     تقدهللش   جدوا ءصد حن ف دى ءفسدهللتى  اجحدن، ف  اشدن ل مصد حن  ادهللا  ل أ ش دن 
طداا / جيهب ء   ملك  قهلل لفن نظ  ام  ن ءا قالدى دمهلل  مفاحما      ث اءن  صحاب 

.  د فا   ال ا هللشد   ف  ءد  ن شظ   ا ب صو ث    صوا ب اأا الف    ءد  ن دمهللا  
لفددن نظدد ا  الىل جدد  ث   مدداب ا سددا     دد   ن تصددوش  مدداا   ءحالددى ءددد الصددحامن   ددا ثددان 

فددا  اال م ددن ف دد   مدد  ءددد احلصددانن لضدد ا ءكددان     نددت ا ا جدد    ب االفضدد  ن  ددد ا  
 الوجاادن ءددا   دد  ءدد كحدد      ت  شضدد   ل سدا شن  االادد  تا  ب نظدد ا  ف دأا غددا صددح   

 ادددد  ءشددددرتثون مج  ددددا  ب الفضددددحم  الصددددحبن   ن ثددددانوا . ألن لكددددحم صددددحايب فضددددا   صددددى
صدحبن   د  ا شرتك م      او فضدحم ال  اأا القهلل . ء فا تني ب ء اام    هلل ا  جحم   ا

 . ق ا  اجمل  . ءد االا  تا      ص   ا      نب  ا دمهلل  آلى  ا  ،   ه
فضا   ظ ما  ب نقدحم  ءد ا   وس لهلليب مج    احم ال     ن ألصحاب  اوا ا   .2

 ادداتى اجل ااشددن  الباغ ددن  الهلل وشددن الىل  ءددن انادداس مدد  ق دداس  ادد ن  اددوا ا  
 بدداا  مث  دد و  ثددحم  امددهلل ءددد  صددحاب  اددوا ا   ف ددوال فضددحم ا    دد . السددا ن
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 ق داء   م طب دح ادأا   س  ل  ى  د المال ءا ش  فى  د  قواا   ف داا  ادوا ا  
الش و  لوال ملك  اتن ء ن انااس  وهت   لصا ا ثمااا ءد ا  حم السامقن ل   

ق ا ن مسداء ى  ال  ك  ن ال    لد تكون لى الحقن  ال. ما مث  تفص  ه ب ال ا ش 
 ك  ن الحقن ب ال اقحم تكدون  ال . الال م  ما شكون ال قحم ءوسقا م ح ش     ءد سقن

ءدددد م دددث الطم ن  دددن الىل اددداءن ءسددد كى   هللالدددن ء   دددى  الق ا دددن مصدددفا  اددد ش تى 
  صدحاب  اددوا ا  قمددن ب اددأ  ا سددالك  الق ا دن  دد  ءددد الدددواهن  ا ددالفني مدد  

الما جددا  : مدد  الن  ئمددن ا سدد مني ءددد م ددهللا  شقولددون. م ددهللا  فالق ا ددن  دد  ء ددوف ث
 الما . القددوا  ددد  اددوا ا      ددد  مددهلل ءددد  صددحامى فددا جمدداا ل  وقددا ب القبددوا

 ا  اددبحانى  ت دداىل شقددوا  مددد جددا  . جددا   مددد م ددهللا  ف دد   جدداا  حنددد  جدداا
َ الاال : م ددهلل  صددحاب  اددوا ا  َمْنن َُِّ لنناْق َِ لِمنن للناُمنن نندْ ْل ٌا ل لن َانندلُْفِرننُولماَانندللاْم ننِذن ا

نؤادِ ل َنادللِدُِلِ بناْق ِْنَادلْم ِذن السا َا ُخ   . الىل آد  اآلشن الك  ن لاِِلِ
قدددهلل ث  اددد ا صدددان مددد  ا كاندددن ف صدددحاب  ادددوا ا  ب نفدددو  اددددواهن  ا سددد مني قددداا    

 ش شدن   ى القول دن  الف   دن  ال قادءدد  ب نفواد    ق دو    ءدا نق دو   دد  ادوا ا   ا دال  
 . دحم ا  با   امرتاس  قبوا  ام  اح  ان  اح

.  ال  ددك  ن كحدد      ددد ال شب ددغ قاءدداا  حمفددا ا  ادد  ون ءددد ءكددان    لددهلليب ا سدد مني
  مث   ن  مهلل  دوان ا ءد ا م ب ال  يب قاا يل ث ن   ااهلل ف  ما  الااء ا  حيه ء  ثن ءدد 

الول دهلل  وده ا    دى،  ثدان ب خم  ديت لدى ا  ا ك اناداء ن  ب ق ااهتدا ال سدك شن دالدهلل مدد 
 اصدد ن  سددك شن  اددطو شن ف مددا  ددااهللا كح ددحم مطولددن دالددهلل ب اددأ  ا   ثددن نتلددن ءكانددن 

م دث الن القدائ  م مح دحم  ا ا  دالدهلل ب ا   ثدن  .    دى دالهلل مد الول هلل ب نفسه  مدا ثاندن
دالددهلل ثددان كحدد ا  تق  ددهللشا  لددهللش ا مالفسددوة  االحندد اف فضددا   ددد  ن كح  ددى  ا ا   ثددان ء   فددا  

فا ا  ل   ل  فا حم ء   اص ن دالهلل ال سك شن ءا ش فح ء  ءكان ى ال ا   ن ب الشد ا ن 
ال  دددك  ن ءحدددحم ادددأ  ا شدددااهللث ءدددد  د  دددا ت كددد   ءددد  ثدددحم كح دددحم ألي .  اناا ث ال سدددك شن

ادا  ظ د   اص ن ش اا الم اااا  الحم ا  ا  ادا ب احل داث فال مح دحم ألي  اصد ن تا   دن شظ   
م ي ان ددان ال ااددد    مااددن ءددت مل حمدداك مددا فك ددا الما ثدددان ال مح ددحم ألصددحاب ال اددوا 
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  فهللا   ل حق دح االنصداف مدألك ال ثانن  ءوام   نفوا . ثاجلباا  م ي الصهللة  الوفا 
 ك  ن ءد ن ائ  ال مح حم اصفام ءس واا  الق ااي  انءاءه ب نفو  ا س مني  مال دايل 

 . ا ت ن ءا نق و  ءد  مكاس
مجدد     ال صددص  مددهللا    ددأا  ممددا  نسدد ط    ن نقددوا حب ءددن كح ددحم  صددحاب  اددوا ا  

ل : ا  ت داىلءد    مدحم اد  ب ال مدوس ادوا  ل مدوء   ب قدوا  ِ نِمللاْم نِذن ا لْم لا ْسنََْ َق ن مُّحاؤ 
ننَناْ  ُل نندلللنارنُ ِْر نندِالاْ اؤا ِانن لُْم ْللاا  َ ال تسددبوا :    مددوء   ب قددوا  اددوا ا .  ماماننْملشاِدنن
 .ابا  ءا م غ ءهلل  مهللا   ال نص فى صحايب فوا  لو  نفح  مهللث  ءححم  مهلل م

 نب دددا  ا    اددد ى  اتبدددا     مددداألدص ال  اشدددن  ءدددا تقدددهللس شظ ددد  ل دددا  جاادددن القدددوا مدددامرتاس 
  قاءاا مج    صحامى   ن كح     ب  ي ءس سدحم ء مدا ثاندن  الكاء ن  قاس ال اوا 

 .  اهللافى  ءقاصهلل  ال جيوا  ا شرتتهب    ى ءد  سا  ا ب ن هتت ال ق هللث  ان ان
 : كاء ا ا م هلل تقهللمي ءا ابح مث   ن حهللع  د ا سائحم ال ال ن   د  م  ل 

 . األنب ا    صحاب  اوا ا   –كح حم  –مك  إس هلل  (1
تقهللس  ا تقدهللس  ن كح دحم  ي  ده  ادوا   ثدان   ااصدا   س    اندا  ال ش طده مق قدن الددم مح حم 
 قددهلل تكددون صددو ث الدددم مح حم ب الدد ف  ب ءسدد ويب  ف دد  ف كددون ل  مح ددحم  سدد  ثبددا ب اصفددام 

 ال ددا ال مح ددحم حم دد  اددأا . حم  حم دد  مق قددن اددأ  الصدو ثءسد ويب اددأا الدددم مح حم لدد   ألن ال مح د
ا مححم  دفم ءس وا  الءا ألن الدم محعحم ل   ب ءس وا  ءد م دث قصدو    دد  ن شكدون ب 

 الءددا ألن . مدداا قدداا  ف  ددا   دد  المدد اا مق قددن الدددم محعحم الءددا ب  اصددى    ب ءووددوع كح  ددى
 م دا     د  اددأا . ماصفدام ءسدد وا ا مح دحم ب ءسد ويب  اصدده  ء دهللنمل ءشد و  لددهلليب اجمل مد  

ن كح ددددحم  نب ددددا  ا    ادددد ى   صددددحا  ،  ال ادددد ما اال صددددو  ب ال مح ددددحم فخن ددددا ن ثددددهلل القددددوا 
الجيام داا ال مح دحم كح     تطم    د  ال جيوا   ن ا ب اا   صحاب  اول ا  نب  ا دمهلل 

 . الن ثانن ف كون ملك ءد ءسوغاا القوا م هللس اجلواا
ءد طد ة الدهلل وث الىل ا   حندد ء شد  ا سد مني ءك فدون حم قهلل شكون ط شقا  القوا م ن ال مح  (2

 . م ش  الهلل وث م ي ط شح نصحم مى الل  ا
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اجلدددواب  دددد ملدددك مددد ن الدددهلل وث الىل ا  ءدددد ال  دددويب  قدددهلل جدددا ا آشدددن ث  دددن ءدددد ث ددداب ا  
ِيرنو لل: تص  ال  دويب اماافدن ال اف دن ب ساسدن  ءدو  قداا ت داىل َِنكلثا ل نوا رنُ َاَُّْْ للال لخا ن ُْ مِّن لن 
لْمَ دسِل للناُر ا لشاُللِإُو اح  َا اة لشاُللماُمْولف  لِلصا  .  اآلشن  ِإال لماُ لشاماوا
 : اأ  األءو  الحاسن غالهب ا ا ف  ا   جى ملك ف ما ش ه

ب  م ددان فضدد  ا  آسا اددا اد اج ددا  اجلددتا  ا  ددهلل ألاددحم الصددهللقاا األءدد  مالصددهللقن  :ش ننََّد
م ياننْ ل:  ب اآلددد ث ءددد قددوا ا  ت دداىل( ءددا نقددص ءددد ءدداا  بددهلل ءددد صددهللقن: )احل دداث الددهللن ا

ِاة لمِّ انةْل َِنكلْثن ِّلْسنَبْن نَادِل ال نُب السا لسا ُْ ِِّملثاؤاياِ ل اب ة لشانباظان ِبرِ لْم َِكلسا َاْماْ ُ ل لشاُم َ ا لنَِْرْق لْم ِذن ا
ِّْمللاِْس قلااِِر قل ِّْملْن ادِاْفلِمؤا لناشادلللاْم  .  اب ة للاْم

األءدد  مددا    ف،  ا  دد  ف ثددحم  دده  ش ددوا   دد   ا ددى مددا ا  الصددا   االادد قاءن  :ْمينندنك
 ءكا س األدداة  ت حقدح ف دى المبطدن  ا صد حن  ال دا ن     األددوث  ا دواث   اشدن احلقدوة 
األااادد ن لسنسددان ب  ق هللتددى   ق ددى  اءددى  ءالددى    وددى  قبددحم ملددك ب ال  اشددن حبقددوة ا  

  .     باا 
األء  مانصا  مني ال دا  ف مدا م دوا   د    ماحملبدن  ال دلده  ال  دا ن ف مدا م د     :ْميدمث

 .     الرب  ال قويب ل حق ح ال  اشش م     م ءد  اهلل    اا ق ا   امرتاس
ان ف  ال  اجه مني ال ا   د اأ  األءو  الحاسن فا دا ب ت اح ال ش حقح ء دى  ده   فخما

ى ءد المث  الهلل دد   نواع  ء ام الق وب  ا تبحى الق واا الفضائ ن ءد ءد اأ  األءو   ف 
ءس سدددداا  كح   ددددداا  غدددددا ملدددددك ءددددد ا سدددددم اا ءدددددا ا  مدددددى   دددد   فدددددا  دددددك  ن ادددددأ  

 م دا ث ف دهف داا ل لكدد مدهلل جاا ء فا تدى،  الما ثدان ف  دا . ا س ساا غالب ا مدو  ماطدحم
فده ب دضد  ادأ  ن تكاا اأ  ال ف اا الك  ن خت  ت جن مالكحا ءد ال ف اا ا حاث  امهللاء

 . اآلساس  ا فااهلل
ن ءشددد    ن ال ح  دددحم  ال حددد مي ءسددد مهللث ءدددد مق قدددن ءدددا ب ددددحم األمكددداس ءدددد ا ال  فددد  

    ا صان اإى القدوا مدال ح مي،  الما غ بدن ا صدان  ءصان  ءفااهلل، فخما غ بن ا فااهلل
 .     ا فااهلل اإى القوا الىل ال ح  حم
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ل:  اددأا ا بددهلل  الشدد  ه ب قا ددهللث ال ح  ددحم  ال حدد مي ءسدد مهلل ءددد قددوا ا  ت دداىل َنا ا ناُسننلاْم
نندل نْولِمن لنن ُرِمِ ؤا نندلشاُثبنا َُْؤْ ؤا ِإ َِْ لمَِِ ندِسللا َاند للاما ِبرننوق ندلِإَُن قلثا َِرِ ؤا ُرِسنِول ْننُ ل ُؤنِوللاُْمؤا َا  اانِ لُْم

ا مث جا ا اآلشن األدد يب  شد    ن  ا  س   ثح  ءد ءصاحل ما م   ني ت اىل  ن ءفااهللبف
َاُ الاْ ل : ت   مدا فقدداا ت داىل َانصانندْ للاْ ُرِسننْوللاْ ُؤننْوللاُْمؤا َا نندلُْم َُْلِإن ؤا لاماَْن نندلْم ننِذن ا نانندلشاننُّ ا

َ ال ُ لدْنُرِِْح ِْ  ِ َْهلماما ظاَِْب ٌُ َاد لمُِّ لااؤاِ لْمش ُرطادِ ل سق ٌُ  . د  اآلشاااالىل ) 39 ا ائهللث (  ِا
وا مددد ن ال مح دددحم وددد ب ءدددد وددد  ب الدددهلل وث الىل ا   ملدددك م  سددد هلل  ادددهللاف الدددهلل وث فدددالق

ن نقدا ن مدني االجيام داا  السد ب اا فمد  طمدن اندى جيدهب     دا اال ا ن ائ  ا قوا صح   
ن ام دددث . السددد ب اا   ددد  االجيام ددداا  جدددهب     دددا طددد   ادددأا ال دددوع ءدددد وددد  ب الدددهلل وث

 القوا ددهلل الشدد   ن ت ثددهلل ملددك  تبددين  مكدداس . ح ددىالضدد   ال ش ددار مضدد  ،  الشدد  ال شكدداف   
فرتتكددهب  اين ا فسددهللتني ل فوشددن   ا ددا . احلظدد   الوجددوب  الك ااددن  االادد حباب     ددا

.  تددرتك  اىن ا صدد ح ني ل حصدد حم   ا ددا،  تقددهللمي ا   ا فااددهلل ءقددهللس   دد  ج ددهب ا صددان
رتتدهب    دى ءدا شطمد    د   اأا ش ين  ن  ي ط شح ءد ط ة الهلل وث او ءس   قومي الال  ندى ش

 . ن   ن الهلل وث ف  هب ط مى
 ب ماا كح حم ءد لى قهللس صهللة ب انااس  الهللفاع   ى  د ل سوا  صحاب  ادوا ا   (3

ف  ددهب  ن شكددون ا مح ددحم ما د ددح قددومي  اادد قاءن  صددا   ادداءن  ق ددهلل   قددوث ال ددان مدد  
 . شكون ل مح  ى َءدي  ح ى تفا ا     و ا   س  ل  ى

 ال  كددد  ن .  شصدد   ن  حددحم  جددا  صدداحلا  ما قددهللس صددهللة  صددا   جددحم  اددو مل  احندد اففددا
ش ددار  جددحم السددو  ءبددهلل   ث  ددا  ش ح دد  مددى ءددد  ح ددى فخنددك ال إددين ءددد الشددوك ال  ددهب  فاقددهلل 

فدددخما   اندددا  ن نسددد اهللس ال مح دددحم ل دددهلل وث الىل ا  ف  دددهب  ن تكدددون ءب  دددا . الشددده  ال ش ط دددى
 . ف ى  اهللاف ا    ء    ا    ت حقح 

ال  فدد   ن ال مح ددحم قددهلل ش  ددا ا م ددم األلفدداظ الشدد   ن ءحددحم ال كددا   الطدداة  ث مددن الكفدد   (4
 كح ددحم الكفدد  ءددد ءسدد    ان ددان ءددد ثدداف   ءددا ش ط بددى ال مح ددحم ءددد  لفدداظ الشدد ك  الفسددح 

 اأ  ا سدائحم  الن ثاندن ال ت  دا ا ءوودوع .  ال قوة  حنو ملك  ا شصهلل  ءد  ححم ءس  
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األنب دا   ال ادحم  األصدحاب الال  هندا ادواءش ل موودوع جيدهب   د  اجل داا ان اء دن  كح حم
 : ا س من ء ا اهتا   ك  ا احلهللشث    ا  ا ش ه

 : ال كا   الطاة .  
اأان األء ان قدهلل شسد  تس ال مح دحم ال  د م ممدا   د  ادب حم  ن ش طده ا محدحم ءدد ش  دامب 

سدددداع : " ال  فددد  مددددهللشث  اددددوا ا   ء دددى ال مح ددددحم م ت جيددددى م  دددى    م ط  قددددى ا ج ددددى
فدددخما صدددهلل  ءدددد  حدددحم ءسددد   طاقدددى ". جدددهللاد جدددهلل  ادددتمد جدددهلل الطددداة  ال كدددا   ال  دددح

: تت جيى م  ى     اب حم امتا  ال مح حم ف حم ش ف ى   هلل ا طالبدن مال  ف دأ  ن شقدوا ا ج ى   
 . م ن ءا صهلل  ءين كح حم  ل   مق قن

 محددحم     ددى تمددحم ء اندداث اددأ  الددهلل ا ي   ددهلل   دد   ي مدداا ف دده ا ددا يب مق قددن   دد  ا
 دد ا   ت  ددا    ن ا    ا  تم ددحم مء ددى ءددا ش   ددح مدداأل  ام تثمددا  ن    ددى تمددحم . القاء  ددا

 . دااب ى ب اآلد ث ف ما ش ف ن ء ى ءد احلقوة    ى ب الهللن ا
   مك مددن  كح ددحم الكفدد  ءددد ءسدد   قددهلل شسدد  تس ال مح ددحم  ن شدد ك   ا محددحم ا سدد ث مددن الكفدد  .ب 

الكف   ب الق آن الك مي مك  ءد ش ك   مالكف    نى مألك شكف   ال ش أ  مدهلل وا  امدتا 
 ال مح ددحم  ال  ددهب ب  دد ن ءددد تك مددوا  ددا ش  ددرب ثفدد ا   قددالوا   ددا ث ددا صددوم  ن  ددهب قدداا 

ِْ ُل : ت دداىل نندِن لِإنؤا َا لثاراننُوْد للناُمنن َُ للِدمِّننِملِمنن لمانن لثالل :  قدداا ت دداىل.  الالدناُمظاننِذْالُْل انن راننوا
ننندِ ل نننِ   للِدِِلنؤا ُِبْنننْملْمُطؤا دنِنننِملِإال لمانننُ لْشُثنننوِهاللا نا لإنؤا َِ ِانننُرِ ُ لل: الىل قولدددى ت ددداىل -للناُمننن َناما

لااِرنننر قل لْمِّنننِمللاماْ نننُ لاانننذاْ ق لمِّننن ا فدددا  دددك  ن ادددأا ءدددد األءدددو  ا ددد س ث   ددد  .  فا انننمق
 . ااءن ان ان  اال  قاا 

 : ف كح حم ان ان ءد ثا .ح 
فدا  دك  ن .  ثحم الندا   دا ف دى ش ضد . النك ال إين ءد الشوك ال  هب: ا ححم ال  يب شقوا

ف دد شكدون ل مح  دى . الكاف  ب كح  ى لد ش طه ان ان مقدى ف دو شقدوس م مح دحم ءداال ش  قدهلل 
تفا ددحم ءدد   اقدد   مق قددن ءووددوع ال مح ددحم ف ددو ب كح  ددى مددني مددالني الءددا  ن شكددون اا شددا  

ل    الهللشانن ب نفسى  ه  ف أا لد شكدون  ثحد  ءدد قشد  ال لدهب  ف دى    اام دن  ءااشا  ل  
 الءدددا  ن شكدددون ما ا  قددداا ماطدددحم  ادددو ء فا دددحم ءددد   ق هللتدددى . تسددداة الىل م دددث ال تدددهلل ي
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فالكدداف  ال جيدددوا  ن ش  دددهلل الل دددى ب ال مح دددحم  دددا . ف دددأا  دددد شدددهلل  السددد  ب ال سدددحم الباط ددن
 .   اش كش   ح مان ان  ل    ونا ءد ل     

 : ال  ص  ال سائه ب ال مح حم .ا 
نظ ا  الال  ن ال  ص  ال سائه ب ال مح دحم شق ضده ادد امل ا مدحاا ءد  ال جداا ا مح دني ب 
مددداا ال مح دددحم  ب ان دددهللاا لدددى قبدددحم األاا   ءدددا ش بددد  ملدددك ءدددد ت دددهللا الرب فددداا ب  ءددداثد 

 د و ددا   تم  ددا   االال  خم  فددن  ءددا شسدد  تءى ال مح ددحم ءددد ءواقددا ال سددا  ءدد  ال جدداا ودد فا  
 حم و ا   ظاا  ء  هللاث ءد م ث ا ام   احل ثداا  ال   داا ثدحم ملدك شفد   ل شد طان 

اددوا  ب ملددك . جممو ددن ءددد  مددواب الفددي  المواشددن  ادد ولن الوقددوع ب ال مائددحم  الفددوامش
طددو ث  ا ددا شكفدده ل قددوا خ. ا محددحم حبكدد   اقدد  األاا   س ا محددحم لددى مواقدد  ال دد سا  االق ددهللا 

ننن ال : ملدددك   ددد  األدددداة  ال صدددمن  ال ف ددداف قددداا ت ددداىل لَناراُطؤا َِ َُ للِننندُمقا َُ انننُم ا لدا َاننن ا
ُِِبِملماواضقل َِكل نا  قهللا نهلل اا ال اء ن ءد نهلل اا الربثدن  ث بدن مدا  ن  ابح .  ْم ِذيل

 :حبحا   ا ثن مى ب المهلليب ال هلل اا   ا جا  ف ى ءا ش ه
 : ال مح حم األلفاظ الش   ن ا س اهللءن ب

الطدداة مصددفن  اءددن  قددهلل تكددون ا مح ددن ا جددن ل ممحددحم احملددا   مددا اددبح ل ددا القددوا مدد ن  .  
ا رتاك ال  ص  ال سوي ب ال مح حم شرتتهب    ى ءد احملامش  الش   ن ءا شدهلل و الىل القدوا 

 . ب ال  ه   ى
 ب مالدددن  جدددوا  مدددال غ  ءدددد  دددهللس جدددواا  فقدددهلل تشددد محم م دددم فقددد اا ال مح دددحم   ددد  

 ا شدد و  لددهلليب  اددحم ال  دد  الشدد  ه  ن الطدداة شقدد    دد  الت جددى اددوا  ثددان  الطدداة
سددداع جدددهللاد جدددهلل  ادددتمد جدددهلل : "قولدددى  ملدددك جدددهللا   س ادددتال  صددد   دددد  ادددوا ا 

فدخما ثدان .  ال  ك  ن الطداة ب ال مح دحم ش  درب ءدد امدتا". الطاة  ال كا   ال ج ن
ال مح دحم  ثدان ءدد فق اتدى  جدوا نددتاع ال مح دحم  ح دن  اده ا جدن ا محدحم  قدهلل ا ددرتثا ب ب 

. ا جدددده م   مددددا فط بددددن ء ددددى تط  ق ددددا فط ق ددددا    ماا اددددا مددددالطاة ا ن ط ددددهب ء  ددددا
فدددالطاة  اقددد   ال   ددد   قو دددى  ن ملدددك كح دددحم، فال مح دددحم ادددتا  الطددداة شقددد  ب اجلدددهلل 
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سددددداع جدددددهللاد جدددددهلل  ادددددتمد جدددددهلل الطددددداة  ال كدددددا  : "حلدددددهللشث ال ادددددوا  امدددددتا 
 ".  ال ج ن

 : الت اح .ب 
ادددأا ال  صددد  ءدددد   اصددد  البحدددث ش  ا لدددى ال  صددد  األ ا ا    دددح مدددالطاة فدددالت اح ادددو 

سدددداع جددددهللاد جددددهلل  اددددتمد جددددهلل الطدددداة : "ال كددددا  الددددوا ا ب مددددهللشث ال اددددوا 
ف و  فرتم  ن ب الهلل اءا ءقط ا  ءد ال مح دحم شقدوس مال مح دحم ف دى  ب ".  ال كا   ال ج ن

ادده  ال مح ددحم فصددهلل  ء ددى القددوا م ت جي ددا ء ددى   ءدد  ام  ددى ب ءواج ددن  حددحم ششددرتك ء ددى ب
شدددكحم  قدددهلل ا اح صدددح   قددداا مصدددحن ان قددداا  ماوددد ث غدددا ء رتودددن ف دددأا ال صددد ف ش

جممو دددن ءدددد  ادددحم ال  ددد  ل حدددهللشث سددداع جدددهللاد جدددهلل  ادددتمد جدددهلل الطددداة  ال كدددا  
 . ال ج ن

 : الكف  ل مس مني .ح 
هب ا      ادولى     ل حم ا قصوا مألك  ن ش ك   ا مححم ا س   مك من الكف  ثد ن شسد

ا قصدوا فا دك  ن   فدخما ثدان ادأا ادو. ث امى    شهلل و الاا    ال تيب    حندو ملدك
فقددهلل تك دد  .  نددين  ءحددحم: ث مددن الكفدد  ثفدد ،  ال ش ددأ  ءددد شدد ك   مك مددن الكفدد  مقولددى

. ال ا ث ا صوم  ن  دهب:  ا  أ  ا مقوم  مك من الكف  ء افقون ب   هلل  اوا ا  
َ ال : فقاا ت داىل َِمِملْثَْظُ لداُسظناُ زِْئ ِِّمللااناددِِمللاااْس لثارانُوْد ل ْ ُ لشالِدم َُ الالدناُمظانِذْالُْل ان

ِْ ُل دِن لِإنؤا َا  ( 66ال ومن ).  لناُم
دنِِملِإال لمانُ ل : ب مح ءد ش ك   مك من الكفد   قاا ت اىل لإنؤا َِ ِِّملِم للناُم للِدم ما لثاراوا

نن ِل ُِبْننْملْمُطؤا لْشُثننوِهاللا نا لمِّنن ا ِاننُرِ ُ لفا اننمق اًْلَناما َُ ُِْرِولوانن ننواحاللِنندُم ِِ لم نن لدا نندِ للاماننن   للِدِِلنؤا
لااِرننر قل َِننكل :الىل قولددى ت داىل 196ادو ث ال حدحم لْمِّنِمللاماْ ننُ لاانذاْ ق نوا الشانن ْ ننُ ل ٌا الال
دِسول ال َا   .196ال ححم  ْآلِخواِةلَّْْ لُْم

 : ان ان لما ا س مني .ا 
فدددخما ثدددان ادددأا ادددو .  ن شقدددوس الكددداف  مدددهلل   كح دددحم  مدددهلل ا سددد مني ل دددحم ا قصدددوا مدددألك

ا قصوا فان كاا ب ملك  ن شقوس الكاف  مهلل   ا س    شكون ملدك ء دى   د  ادب حم 
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ال مح ددددحم ا مدددددت ح ماالاددددد   ا   ا دددد  ح  دددددد اجلاندددددهب السدددد وثه ف كدددددون ملدددددك ت  شضدددددا  
ف الددددهلل وث الىل ا   ش  فدددده ءددددد ملددددك اددددهلل. ل ق صددددى  االء  ددددانلسادددداس  ا سدددد مني ما

 اهللف الحم ا  ا س مني  ظ   االا قاءن  الصدا   اجل داا ب ادب حم ا   الصدرب   د  
 ءد اأا ش ض   جى القدوا مدال  ه  دد ق داس الكداف  مد ا ا  ءسد مني . األميب ب اب  ى

 . م  ب انااس قهللس صهللة  صرب  تضح ن  تفانمل ب اب حم الهلل وث الىل ا 
 : د ث ماا ثف     ك  فسوةاأللفاظ ا س  ك ث ء .ه 

. اننسان ء ادأ  س  ل  ى إا   ق ى  ءا شصهلل  ء دى م دا     د  تصد فى  اد  دا     ودا 
فددخما ت كدد  ا سدد   مك مددن الكفدد     الشدد ك    السددهب ءددد ل ددد     دد      إدد ش  فددا 
 ك ب ت س مى  ال ش أ  ف ما صهلل  ء ى مقولى النى شقوس مهلل   ال مح دحم فقدق ءدد غدا  ن 

ألك  س  ب ا  با  قولى فا  ك  نى ء ادأ  ا شقولى ءد قوا ثف      د ك    لون شك
 . فحش    فسوة  ا      

 .  ص   ا      نب  ا دمهلل       صحامى  مج ني ،الش اا   ا  ا س  ان ت س اأا ءا 
 

لشاَلَّذْلْمبحثللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
لابَلْهلللل لسِرؤد لْمؤَر لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لا َلْمؤْؤ لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :  المقدمة

م اهلل مددن ولدديعل، وأندد ل معهددم الكتدداب وامليدد ان ليقددوم النددا  بالقسدد ، ندداتاحلمددد هلل الددذس أرسددل رسددله بالبيّ 
الددذس أرسددله باودددى وديددن ، وخددتمهم محمددد صددلى اهلل عليدده وسددلم. ع يدد  إن اهلل قددوس  ، ينصددرو ورسددله بالغيددب

قلوبددا، وأعمقهددا علمددا، وأقلهددا  أمتدده  ددانوا أبددرّ قومددا   صددحبته وإقامددة دينددهل واختددار ،احلددق ليرهددرو علددى الدددين  لدده
 ، آمنددوا بدده وعددّ روو ووقددروو وعرمددوو ونصددرووودددى املسددتقيم ددانوا علددى ا.  فددا، وأقومهددا هددديا، وأحسددنها حدداالتكلّ 

وآثددروو علددى األنفددو واألمددوال، وبددذلوا النفددو  دوندده يف  ددل حددال، مددن أعدائدده،  ومحددوو، وأعددانوو علددى أعددداء اهلل
 : وبعد. هم املفلحونأثىن املوىل جل ثناؤو عليهم بأهنم  حىت ،(1)واتبعوا النور الذس أن ل معه

 الصدحابة يف األفدالم واملسلسدالت،األنبيداء و  تمثيدل أدوارل احلكدم الشدرعيلوصول إىل لة لفهذا البحث حماو 
، امل مدع عقددها باستضدافة  ريفدة يف احلاديدة والعشدرين جممدع الفقده اإلسدالمي الددويأمام املدمتمترين يف دورة  ووضعه

قددرار حاسددم لوصددول إىل ل ؛ديةرحدداب جامعددة اإلمددام حممددد بددن سددعود اإلسددالمية، بعاصددمة اململكددة العربيددة السددعو 
عدددن بعدددن  تينهدددي مدددا فدددتم مدددن بددداب مدددمتخرا بفقددددام بعدددن إدددر ات األفدددالم واملسلسدددالت مدددن إنتددداج مسلسدددال

إىل أن  يف هدذا البحدث وقدد توصدلت  عدد من العلمداء، من  بفإراف علميو ، الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم
 . بالتفصيل وذ رت األدلة على ذلكمتثيل أدوار الصحابة ال جيوز، 

 .  ضوء على الفصول واملباحث اليت عقدهتالقي الولعل مطالعة صفحة الفهر  السابقة ت

وال يفوتين إكر ال ميلني الع يد ين األسدتاذ حممدود سدند واألسدتاذ خالدد جدربني إلفاداهتمدا يف تنسديق البحدث 
 .وإبداء مالحرات عليه 

نتوصدل إليده مدن حكدم إدرعي يف املوضدوع،  مدابة احلدق فينا مجيعدا إىل إصداأن يهددي أسدأل العلي القديرواهلل 
 .وأن ينفع هبذا البحث، وهو وي التوفيق، وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

 القاهر محمد أحمد قمر الدكتور عبد       

 

                                           
 .  هذو اجلمل مأخوذة مما ورد عن الصحابة يف القرآن والسنة وآثار الصحابة، وستأيت يف ثنايا هذا البحث (  1
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 الفصل األول  
 ممهداتمقدمات 

 المبحث األول
 :مهممكانة األنبياء والصحابة والتابعين ووجوب احترا

 :همتجاهالمسلمين  يجب على األدلة على مارسل اهلل وأنبيائه عليهم الصالة والسالم، و مكانة  (1)
فقد  لفهم بتبليغ رساالته ودينه، وقد أدى   ،البشر على غريهم من (1)رسله وأنبياءوتعاىل سبحانه و اهلل ل فضّ 

َوتِْلَك  :   قال، ف  عليهم املوىل ع  وجل، وقد أثىن اي والدعوس على الوجه املطلوب منهددد ل منهم واجبه الرس
َناَها ِإبْ َراِهيَم َعَلى قَ ْوِمِه نَ ْرَفُع َدرََجاٍت مَّن نََّشاء ِإنَّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليٌم  َنا َلُه ِإْسَحاَق  ُحجَّتُ َنا آتَ ي ْ َوَوَهب ْ

ِتِه َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن وََكَذِلَك َويَ ْعُقوَب ُكالًّ َهَديْ َنا َونُوًحا َهَديْ َنا ِمن قَ ْبُل َوِمن ُذرِّيَّ 
َوِإْسَماِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َوُلوطًا  َوزََكرِيَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى َوِإْلَياَس ُكلٌّ مَِّن الصَّاِلِحيَن  َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن 

 ه سبحانهتفضيلدليل واضم على   وَُكالًّ فضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمينَ  :   فقوله.   (2) َلِمينَ وَُكالًّ فضَّْلَنا َعَلى اْلَعا
 عن نفسه  ذ ر خامتهم، وقد اختصه اهلل بأمور، فقد هو حممد رسوله و .  على سائر اخللق رسله وأنبياءو

  .(3) (عافع، وأول مشفّ أنا سيد ولد آدم وال فخر، وأول من ينشق عنه القرب، وأول إ)  :قائال

 وجدب علينداي -صلوات اهلل وسالمه عليهم مجيعدا وعلدى نبيندا حممدد- همخلامتللرسل و  وهذا التفضيل اإلوي
أو  إلديهم ندوع مدن أندواع اإلسداءة ارتكدب أس   وأن مل يتدأدب معهدم ومدع مكدانتهم ويكدون م دتدوقريهم واحدرتامهم، 

باخليبدة واخلسدران يف ارتكب إمثدا عريمدا، وبداء  قد هبم  إحلا  األذىرييهم أو  ان سببا يفل من احرتامهم وتوققلّ 
نْ َيا     :نبيه حممدد إأن يف  الدنيا واآلخرة ، قال تعاىل ِإنَّ الَّ ِذيَن ي ُ ْذُذوَن اللَّ َه َوَرُس وَلُه َلَع نَ ُهُم اللَّ ُه ِف ي ال دُّ

من أذى اهلل تعاىل، وحكم على ممتذيده بدالطرد  أذى الرسول  فجعل.   (4) َواْْلِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذابًا مُِّهيًنا
وقدد قدّرر أهدل العلددم .  اهلل ورسددله مجيعدا يتسداوون يف هدذا األمددر وأنبيداء.  واإلبعداد عدن رمحتده، والعددذاب املهدني لده

 علدى الكافدة ، وهدذا يوجدبمدن األقدوال واألفعدال موسدلم حتصدل بكدل مدا يدمتذيه مل صدلى اهلل علديهأن أذية الرس
  .مكانتهم، والوقوف ضد من يتعرض وم بشيء من األذى االعرتاف بعلوالذّب عن األنبياء و 

                                           
عرض إىل تعريفات لألنبياء وال للرسل وال للصحابة، فهمتالء معروفون، ومن أراد التوسع فله لسنا هنا يف هذا البحث نت (  1

 .  الرجوع إىل الكتب املتخصصة
   .31 -33:  سورة األنعام (  2
دار اجليل، ودار اآلفا  :  بريوت)أخرجه اإلمام مسلم يف اجلامع الصحيم بسندو إىل أيب هريرة رضي اهلل عنه،  (  3

 .    79ص 7، ج1179:  الرقم(. اجلديدة
 .   ، سورة األح اب17اآلية  (  4



 

4 

 

 :  همتجاهواجب المسلمين و ، مكانة صحابة رسول اهلل محمد  (2)
ا النور الذس أن ل الذين آزروو وع روو ونصروو واتبعو ، فهم صحابة نبيه حممد جيب على املسلم احرتام 

وعلماء  ):  يقول الطحاوس يف  تابه.  ه ورضي عنهملصحبة نبيهلل ع  وجل هم الذين اختارهم او معه، 
ذ رون إال ال ي   -أهل اخلري واألثر، وأهل الفقه والنرر  -هم من التابعني السلف من السابقني، ومن بعد  

 قال ": ابن أيب الع  إارحا علق على هذا الكالم.   ( باجلميل، ومن ذ رهم بسوء فهو على غري السبيل
َر َسِبيِل اْلُمْذِمِنيَن نُ َولِِّه َما تَ َولَّى َوُنْصِلِه  َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بَ ْعدِ   : تعاىل َما تَ بَ يََّن َلُه اْلُهَدى َويَ تَِّبْع َغي ْ

 َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًرا
فيجب على  ل مسلم بعد مواالة اهلل ورسوله مواالة املمتمنني،  ما نطق به  .(1) 

.  القرآن، خصوصا الذين هم ورثة األنبياء، الذين جعلهم اهلل من لة النجوم، يهدى هبم يف ظلمات الرب والبحر
علماؤها إرارها، إال املسلمني،  إذ  ل أمة قبل مبعث حممد  ؛وقد أمجع املسلمون على هدايتهم ودرايتهم

ا مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، ففن علماءهم خيارهم، ففهنم خلفاء الرسول من أمته، واحمليون مل
   .  ه.أ."(2)وهبم نطق الكتاب وبه نطقوا، و لهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول 

  :إيذائهم هم و بِّ ، وحرمة سَ األدلة على وجوب احترام الصحابة (3)
   :األدلة من القرآن الكريم:  أوال

  أثىن اهللفقد عنهم،  اهلل ورضا، ة صحابة رسول اهلل عدال على الكرمي القرآن آياتدت لقد إه
 :  إهد وم بأهنم خري النا  -تبارك وتعاىل-ه أن، ويكفيهم فخرًا ة واضحةجليّ  ها بصورةعليهم في

 قال : ُِكنُتْم َخي ْ َر أُمَّ ٍة ُأْخرَِج ْل لِلنَّ اس (3) داخدل يف هدذا اخلطداب، وال مقدام أعردم مدن ، وهدم أول
بدأقوال مقتضداها  لسدلفعدن ا اآليدة وودذا جداء تأويدل، ونصدرته لصدحبة نبيده  وم ارتضداهم اهلل مقام ق

مل يكدن  وولد:  بعدن العلمداءقدال وقدد ، ُكن ُتْم َخي ْ َر أُمَّ ة   : ، قدال اهلل ودمالكدرام ن لدت يف الصدحابة اأهن
 .يف مدحهم إال هذو اآلية لكان فيها  فاية وغنية

 وقددال سددبحانه :بُِقوَن اأَلوَّلُ  وَن ِم  َن اْلُمَه  اِجرِيَن َواألَنَص  اِر َوالَّ  ِذيَن ات َّبَ عُ  وُهم بِِضْحَس  اٍن رَِّ   َي الل   ُه َوالسَّ  ا
ُهْم َوَرُ وْا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحتَ َها األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأبَ ًدا َذلِ َك اْلَف ْوُز  ،  (4)اْلَعِظ يمُ َعن ْ

والتدددابعني ودددم  -ا مهددداجرين وأنصدددار  -الصدددحابة  يدددة صدددرلاة الداللدددة علدددى رضددداء اهلل سدددبحانه عدددناآلوهدددذو 

                                           
 . ، سورة النساء111اآلية  (  1
وزارة الشمتون اإلسالمية ، )، 1أمحد إا ر، ط: إرح العقيدة الطحاوية، حملمد بن عالء الدين ابن أيب الع ، حتقيق  (  2

 .  113، ص(ه1413واألوقاف والدعوة واإلرإاد، 
 .  111: ن، اآليةآل عمرا (  3
 .  111اآلية : الّتوبة (  4
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عنددد هدددذو  رمحدده اهلل ووددذا قددال ابددن  ثدددري.  بفحسددان، وتبشددريهم بددالفوز العرددديم، واخللددود يف جنددات النعددديم
نصدار والدذين اتبعدوهم فقد أخرب اهلل العرديم أنده قدد رضدي عدن السدابقني األولدني مدن املهداجرين واأل " :اآلية

 فيا ويل من أبغضهم أو س ب هم أو أبغن أو سب  بعضهم، وال سيما سيد  الصحابة بعدد الرسدول ؛بفحسان
 أبا بكر بن أيب قحافدة، رضدي اهلل عنده، فدفن ، وخريهم وأفضلهم، أعين الصديق األ رب واخلليفة األعرم

وهددذا . ي بغضددوهنم وي س ددب،وهنم، عيدداًذا بدداهلل مددن ذلددكالطائفددة املخذولددة مددن الرافضددة يعددادون أفضددل الصددحابة و 
يدل على أن عقووم معكوسة، وقلوهبم منكوسة، فأين همتالء من اإليفان بالقرآن، إذ يسب،ون مدن رضدي اهلل 

ن رضي اهلل عنه، ويسبون من سبه اهلل ورسوله، ويوالون مدن يدواي عنهم؟ وأما أهل السنة ففهنم يرتضون عمّ 
ب اهلل ووددددذا هددددم حدددد  ، مددددن يعددددادس اهلل، وهددددم متبعددددون ال مبتدددددعون، ويقتدددددون وال يبتدددددون اهلل، ويعددددادون

   .  ه.أ.(1)"املفلحون وعبادو املمتمنون

 وتعاىل وقال سبحانه : َلَقْد َرِ َي اللَُّه َعِن اْلُمْذِمِنيَن ِإْذ يُ َبايُِعوَنَك َتْحَل الشَّ َجَرِة فَ َعِل َم َم ا ِف ي قُ لُ وِبِهْم
السَّ  ِكيَنَة َعلَ  ْيِهْم َوَأ َ ابَ ُهْم فَ ْتًح  ا َقرِيبً  افَ ََنَزَل 

فمددن أخربندا اهلل سددبحانه أندده : "رمحده اهلل قدال ابددن حدد م  .(2)
فديهم  ك  يف أمدرهم وال الّشد ف  ألحدد التوقّد علم ما يف قلوهبم، ورضي عنهم، وأند ل السدكينة علديهم فدال لادل، 

والدذين بدايعوو حتدت الشدجرة باحلديبيدة  دانوا أ ثدر مدن :  رمحده اهلل ابدن تيميدة إيخ اإلسدالم وقال.  (3)"البتة
...  صددلم احلديبيددة املعددروف يف مث صدداا املشددر ني، بددايعوو ملددا صدددو املشددر ون عددن العمددرة، ألددف وأربعمائددة

وهددمتالء هددم أعيددان مددن .  م مددا يف قلددوهبم وأندده أثدداهبم فتحددا قريبدداوقددد أخددرب سددبحانه أندده رضددي عددنهم وأندده عل دد
بدددل  دددان ، مل يكدددن يف املسدددلمني مدددن يتقددددم علددديهم بكدددر وعمدددر وعثمدددان بعدددد مدددوت النددد  أبدددا :  بدددايع

ال َيْس  َتِوي  :  ألن اهلل تعداىل بددني فضدلهم يف القدرآن بقولدده تعداىل ؛املسدلمون  لهدم يعرفدون فضددلهم علديهم
َن الَّ ِذيَن َأنَفُق وا ِم ن بَ ْع ُد َوقَ اتَ ُلوا وَُك الً َوَع َد ِمنُكم مَّْن َأنَفَق ِمن قَ ْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل ُأْولَِئَك َأْعَظُم َدرََجًة مِّ 

وودذا سد ل .  صدلم احلديبيدة:  واملراد بدالفتم هندا.  املقاتلني قبل الفتم نفقنيل املففضّ .  (4)اللَُّه اْلُحْسَنى
 .  (5)نعم:  فقال ؟هو فتم   و  أ   الن  

                                           
دار طيبة للنشر )، 2سامي بن حممد سالمة، ط:  تفسري القرآن العريم، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن  ثري، حتقيق (  1

 . 213ص 4، ج(م1999 -هد1421والتوزيع، 
 .  13: الفتم، اآلية (  2
مكتبة : القاهرة)حممد علي بن أمحد بن ح م األندلسي القرط  الراهرس،  الفصل يف امللل واألهواء والنحل، أليب (  3

 .111ص 4، ج(اخلاجني
 .  11احلديد، اآلية  (  4
 (.  ممتسسة قرطبة)، 1حممد رإاد سامل، ط. د:  منهاج السنة النبوية، لشيخ اإلسالم بن تيمية، حتقيق (  5
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  قددال تعدداىلو : ِيَن َمَع  ُه َأِد  دَّاء َعلَ  ى اْلُكفَّ  اِر رَُحَم  اء بَ ي ْ  نَ ُهْم تَ   َراُهْم رُكًَّع  ا ُس  جًَّدا مَُّحمَّ  ٌد رَُّس  وُل اللَّ  ِه َوالَّ  ذ
رَاِة يَ ْبتَ غُ  وَن َفْض  الً مِّ   َن اللَّ  ِه َوِرْ   َوانًا ِس   يَماُهْم ِف  ي ُوُج  وِهِهم مِّ   ْن َأ َ  ِر السُّ  ُجوِد َذلِ   َك َم  ثَ ُلُهْم ِف  ي الت َّ   وْ 

نِجي  ِل َك  َزرْ ٍ  ِِ َُ فَ  َُزَرَُ فَاْس  تَ ْغَلَت فَاْس  تَ َوى َعلَ  ى ُس  وِقِه يُ ْعِج  ُب ال  زُّرَّاَ  لَِيِغ  يَت  َوَم  ثَ ُلُهْم ِف  ي ا َأْخ  َرَ  َد  ْهََ
ُهم مَّْغِف  َرًة َوَأْج ًرا َعِظيًم ا ِبِه ُم اْلُكفَّ اَر َوَع َد اللَّ ُه الَّ  ِذيَن آَمنُ وا َوَعِملُ وا الصَّ اِلَحاِت ِم ن ْ

فهدذا إخبددار   .(1) 
صددددفتهم مددددذ ورة يف التددددوراة  أثددددىن اهلل علدددديهم هبددددذو األوصدددداف، وأخددددرب أنّ  عردددديم مقددددام الصددددحابة، حيددددثب

 ، فقددالكدرام ، وعليه فال لاّل المرٍئ مسلٍم أن يكدون يف قلبده أدذ ذرة مدن الغدي  مدن صدحابته واإلجنيل
 ثدددىنأ سدددبحانه ، واختصدددهم هبدددا دون غدددريهم مدددن الندددا ، ولكدددرامتهم عندددد اهللإدددرفهم اهلل بصدددحبة النددد  

، فقددرأ ينددتقأ أصددحاب رسددول اهلل  رجددل   [يعددين اإلمددام مالددك]  ددر بددني يديددهوذ  : "قددال البغددوس  .علدديهم

مث  ،(ييغدي  مدا  ي  د س   )إىل قولده  (حممد  سود ا  و ل يد مع  أدد ء د    لكدا  ي  د س       ): مالك هذو اآلية
 .(2)"، فقد أصابته اآليةعلى أحد من أصحاب الن   من أصبم من النا  يف قلبه غل  : قال

 وقال تعداىل :  ال َيْسَتِوي ِمنُكم مَّْن َأنَف َق ِم ن قَ ْب ِل اْلَف ْتِح َوقَاتَ َل ُأْولَئِ َك َأْعظَ ُم َدرََج ًة مِّ َن الَّ ِذيَن َأنَفُق وا
ِإنَّ الَّ  ِذيَن : وقددد حكددم اهلل ملددن وعددد باحلسددىن بقولدده . (3)ِم  ن بَ ْع  ُد َوقَ  اتَ ُلوا وَُك  الً َوَع  َد اللَّ  ُه اْلُحْس  َنى

َع ُدوَن، ال َيْس َمُعوَن َحِسيَس َها َوُه ْم ِف ي َم ا اْد تَ َهْل َأنُفُس ُهمْ سَ  َه ا ُمب ْ  بَ َقْل َلُهم مِّنَّا اْلُحْس َنى ُأْولَئِ َك َعن ْ
َخاِلُدوَن، ال َيْحُزنُ ُهُم اْلَفَزُ  اأَلْكبَ رُ 

فقدد وعددو اهلل   لرسدولمدن صدحب ا أنّ  القدرآين جاء النأو  . (4)
 .   (5)ِإنَّ الل َه الَ ُيْخِلُف اْلِميَعادَ   : ذ رتعاىل باحلسىن، وقد 

 وقدددال سدددبحانه :  لِْلُفَق   َراء اْلُمَه   اِجرِيَن الَّ   ِذيَن ُأْخرُِج   وا ِم   ن ِدي   ارِِهْم َوَأْم   َواِلِهْم يَ ْبتَ غُ   وَن َفْض   الً مِّ   َن اللَّ   ِه
يَم   اَن ِم   ن قَ    ْبِلِهْم َوِرْ   َوانًا َويَنُص   ُروَن اللَّ   َه َوَرُس   وَلُه ُأْولَئِ   َك ُه   ُم الصَّ  اِدُقونَ  ِِ اَر َوا ، َوالَّ   ِذيَن تَ بَ    وَُّلوا ال   دَّ

ْو َك  اَن ُيِحبُّ  وَن َم  ْن َه  اَجَر ِإلَ  ْيِهْم َوال َيِج  ُدوَن ِف  ي ُص  ُدورِِهْم َحاَج  ًة مِّمَّ  ا ُأوتُ  وا َوي ُ  ْذ ُِروَن َعلَ  ى َأنُفِس  ِهْم َولَ  
َُْولَئِ  َك  ُه  ُم اْلُمْفِلُح  وَن، َوالَّ  ِذيَن َج  اُلوا ِم  ن بَ ْع  ِدِهْم يَ ُقولُ  وَن رَب َّنَ  ا ِبِه  ْم َخَصاَص  ٌة َوَم  ن يُ  وَق ُد  حَّ نَ ْفِس  ِه َف

يَم  اِن َوال َتْجَع  ْل ِف  ي قُ ُلوبِنَ  ا ِغ  الً لِّلَّ  ِذيَن آَمنُ  وا رَب َّنَ   ِِ ْخَوانِنَ  ا الَّ  ِذيَن َس  بَ ُقونَا بِا ِِ ا ِإنَّ  َك َرُلوٌ  اْغِف  ْر لَنَ  ا َو

                                           
 .  29الفتم، اآلية  (  1
إعيب األرنمتوط وحممد : ، حتقيق2د احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوس الشافعي، طإرح السنة، أليب حمم (  2

 .229ص 1، ج(م1933هد، 1413املكتب اإلسالمي، : دمشق، بريوت)زهري الشاويش، 
 .  11احلديد، اآلية  (  3
 .  113، 112، 111: األنبياء، اآلية (  4
 .  9: آل عمران، اآلية (  5
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رَِّحيمٌ 
املهداجرين واألنصدار، وعلدى  الصدحابة الكدرام مدن تتضدّمن الثّنداء علدى اتالكريفد وهذو اآليدات.  (1) 

يسددتغفرون ودم، ويسددألون اهلل أال جيعدل يف قلددوهبم غددالم ودم، وتتضددّمن أّن هددمتالء ، و الدذين جدداءوا مدن بعدددهم
بد ْغددن  الصددحابة مددن املهدداجرين واألنصددار يوجددب اخلددروج  أنإددك بددوال .  األصددناف هددم املسددتحّقون للفدديء

 الم غ دد بددهقلو األصددناف الثالثددة، وممتّ ددد بددأن مددن يبغضددهم لددن يسددتغفر وددمتالء السددابقني، بددل لامددل يف مددن هددذ
 .  عليهم

  :األدلة من السنة النبوية الشريفة : انيا
وبالتحدذير مدن التقليدل مدن إدأهنم أو ، ، وبيدان فضدلهمالكدرام بالثنداء علدى الصدحب ن  تب السنة تدذخرإ 

 :   ما يأيت من أمههاو أو بالتنقأ من إأهنم،  إيذائهم بأس نوع من األذى،

 :  منها ما يلي وحتذر من إيذائهم، فنصوص تثين عليهم مجيًعا -أ

  قوله :(  الدذس نفسدي بيددو لدو أّن أحدد م أنفدق مثدل أ ح دٍد ذهبًدا و  ال تسّبوا أصحايب، ال تسّبوا أصحايب، فد
  . (2)(ما أدرك م د  أحدهم وال نصيفه

  قوله منها و : (الدذين يلدوهنم، مث الدذين يلدوهنمخري الّنا  قدرين، مث   .)دفدال أدرس أذ  : قدال عمدران بعدد  ر    
 . (3) (أو ثالثة قرنه قرنني

  ولدددهقمنهدددا و  ( :  هم فبحددد  أحدددبهم، ومدددن عددددس، فمدددن أحدددبّ ا بًضددديف أصدددحايب، ال تتخدددذوهم غر   اهلل   اهلل
غضددي أبغضددهم، ومددن آذاهددم فقددد آذاين، ومددن أذاين فقددد آذى اهلل، ومددن آذى اهلل فيوإددك اهلل أبغضددهم فبب  
 .  (4) (أن يأخذو

  قوله  منهاو :(فديكم مدن صداحب رسدول اهلل : يأيت على النا  زمان فيغ و ف ام من الندا  فيقولدون ؟
فدديكم مددن صدداحب : وددم، مث يددأيت علددى النددا  زمددان فيغدد و ف ددام مددن النددا  فيقددالنعددم فيفددتم : فيقولددون وددم

                                           
 .  11، 9، 3: اآلياتاحلشر،  (  1
حسب  م،1937هد، 1417دار الشعب، :  القاهرة)اجلامع الصحيم، أخرجه أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل البخارس،  (  2

؛  والرّتمذس، سنن . ، والّلف  له133ص 7، ج1111؛  ومسلم، .  11ص 1، ج3173، (ترقيم فتم البارس
 .1ص 1، ج2111الرقم ( دار إحياء الرتاث:  وتبري )أمحد حممد إا ر وآخرون : الرتمذس، حتقيق 

 .134ص 7، ج1133؛  ومسلم بنحوو، .  ، والّلف  له73ص 4، ج3117أخرجه البخارس،  (  3
حديث : وقال الرتمذس.  191ص 1، ج3312أخرجه الرتمذس بسندو إىل عبداهلل بن مغفل، سنن الرتمذس، الرقم  (  4

:  بريوت)وصي اهلل حممد عبا ، . د:  ، حتقيق1الصحابة، ط يف فضائل لوأخرجه اإلمام أمحد بن حنب.  حسن غريب
 . 43ص 1، ج(1933، 1413ممتسسة الرسالة، 
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هدل فديكم : فيقدالن، نعم، فيفتم وم، مث يأيت على النا  زمدان فيغد و : فيقولون .  أصحاب رسول اهلل 
 .  (1)(نعم، فيفتم وم: فيقولون من صاحب من صاحب أصحاب رسول اهلل 

  قولددهومنهدا : (ولعددن آخددر   -:وعدّد مددن تلددك اخلصددال- هبددا الددبالء، عشدرة خصددلة حددلّ  ت أمدديت  ددو  إذا فعل دد 
وأمدا  : "قدال إديخ اإلسدالم ابدن تيميدة.  (2)(خسدفا ومسدخا وا، فلريتقبدوا عندد ذلدك رلادا محدراء أوهذو األمة أوّ 

مثل وصف بعضهم بالبخل أو اجلد  أو قلدة العلدم أو عددم ، ا ال يقدح يف عدالتهم وال يف دينهمم سبم من سبه
وودذا جتدد عامدة ...  وال حنكدم بكفدرو مجدرد ذلدك، فهذا هو الذس يستحق التأديب والتع يدر، ال هد وحنو ذلك

وعامدة ال نادقدة إ دا ، نده زندديق أففنده يتبدنّي  [أس سب الصدحابة وتكفدريهم] من ظهر عنه إيء من هذو األقوال
.  الت وتددواتر النقددل بددأن وجددوههم متسددخ خنددازير يف احمليددا واملمدداتث  وقددد ظهددرت هلل فدديهم م دد، يسددترتون مددذهبهم

وممن صنف فيه احلاف  الصداا أبدو عبدد اهلل حممدد بدن عبدد الواحدد املقدسدي  .  ومجع العلماء ما بلغهم يف ذلك
 .(3)"وما جاء فيه من اإلمث والعقابصحاب األ تابه يف النهي عن سب 

جمللسدي عددن الطوسددي عددن علددي لدددى اإلماميددة ورد التحدذير عددن سددبهم، وذلددك فيمددا رواو ا روايدة موثوقددةويف 
ال ، صددحاب رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وعلددى آلدده وسددلمأوصدديكم يف أ): أندده قددال ألصددحابه بددن أيب طالددب 

نعدم ، ومل يدوقروا صداحب بدعدة ، وهدم أصدحابه الدذين مل يبتددعوا يف الددين إدي ا، تسبوهم ففهنم أصحاب نبيكم
 ! ! ! (4) هد.أ(. أوصاين رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم يف همتالء

َوالَّ   ِذيَن ي ُ   ْذُذوَن  :  يددددخلون يف عمدددوم قولددده تعددداىل الدددذين املدددمتمنني واملمتمندددات والصدددحابة الكدددرام هدددم أّول
اْلُمْذِمِنيَن َواْلُمْذِمَناِت بِغَْيِر َما اْكَتَسُبوا فَ َقِد اْحَتَمُلوا بُ ْهَتانًا َوِإْ ًما مُِّبيًنا

 (5). 

 :  مثل ،نصوص تثين على مجاعات منهم على سبيل التعينيوهناك  -ب
  لرسولا أهل بدر، وقد قال فيهم :  (اعملوا ما : فقال، لعّل اهلل اطّلع على أهل بدر !وما يدريك

   .(1) (فقد غفرت لكم، إ تم

                                           
 .44ص 4، ج2397أخرجه البخارس بسندو إىل أيب سعيد اخلدرس رضي اهلل عنه،  (  1
ب ال نعرفه من هذا حديث غري:  واحلديث ضعيف، قال أبو عيسى. 494ص 4، ج2211أخرجه الرتمذس بسندو،  (  2

حديث علي بن أيب طالب إال من هذا الوجه، وال نعلم أحدا رواو عن لاىي بن سعيد األنصارس غري الفرج بن فضالة، 
 .  والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعن أهل احلديث وضعفه من قبل حفره وقد رواو عنه و يع وغري واحد من األئمة

احلر  : اململكة العربية السعودية)حممد حمي الدين عبد احلميد، : دراسة وحتقيقالصارم املسلول على إامت الرسول،  (  3
 .  37ص( الوطين السعودس

 .  نقال عن بعن  تب اإلمامية.  121، ص2حياة القلوب، للمجلسي، ج (  4
 .  13سورة األح اب، اآلية   (  5
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  الرسدول أهل بيعة الّرضوان، وقد قدال، أصحاب الّشجرةو  مدن  -إن إداء اهلل  -ال يددخل النّدار ): فديهم
  . (2) (، الذين بايعوا حتتهاأصحاب الّشجرة أحد  

 رسددول اهلل عددن  روى العربدداض بددن سددارية ورد ن، فقدددو خللفدداء الراإدددوا أوصدديكم بتقددوى اهلل،  ":  قولدده
ش منكم فسدريى اختالفدا  ثدريا، فعلديكم بسدنيت، ع  ، ففنّه من ي  حبشي   والسمع والطاعة وإن أّمر عليكم عبد  

 .(3)"... وسنة اخللفاء الراإدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ

، ال يتسدع هدذا ا، مدذ ورة يف  تدب الصدحاح واملسدانيدجدّ  وهي  ثرية، نصوص تثين على آحادهمهناك و  -ج
 .  املقام لذ رها تفصيال

 :  التي رويل عنهم ، وآ ار الصحابةاِجما :   الثا
  دان مدنهم مدن نصدرة رسدول اهلل هدم أفضدل األمدة مدا   اهلل  أمجعت األمة على أن صدحابة رسدولقد ل

تكددريفهم، والددرتحم علدديهم،  يقتضدديوهددو مددا ندده، ونقلدده إىل األمددة، عالته، والدددفاع عنهددا، وأخددذ الدددين ونشددر رسدد
، وأمجعددت علددى فضددائلهم وعدددم التفريددق بيددنهم، إال نبينددا  ي عددنهم، والصددالة علدديهم بعددد الصددالة علددىوالرتّضدد
 :  ومن اآلثار اليت رويت عن الصحابة يف بيان فضلهم ما يلي. ة لإلسالم أو اوجرة أو اإلنفا باألسبقي

  أوصدددي اخلليفدددة باملهددداجرين األولدددني أن يعدددرف ودددم  : "بدددن اخلطددداب رضدددي اهلل عندددهاعمدددر  أمدددري املدددمتمننيقددال
أن يقبددل مددن ، الندد  وأوصددي اخلليفددة باألنصددار الددذين تبددوؤوا الدددار واإليفددان مددن قبددل أن يهدداجر ، هددمحق  

 . (4)"ي همحمسنهم ويعفو عن مس

 مددن  ددان مددنكم متأسدديا فليتددأّ  بأصددحاب حممددد  : "وقددال عبددد اهلل بددن مسددعود رضددي اهلل عندده ،  فددفهنم
فددا، وأقومهددا هددديا، وأحسددنها حدداال، قومددا اختددارهم هددا تكل، هددا علمددا، وأقل  مق  هددذو األمددة قلوبددا، وأع  ددانوا أبددر  

فدددفهنم  دددانوا علدددى اودددددى ، وإقامدددة دينددده، فدددداعرفوا ودددم فضدددلهم، واتبعدددوهم يف آثددددارهم اهلل لصدددحبة نبيددده 
 . (5)"املستقيم

                                                                                                                                
 .  117ص 7، ج1117أخرجه مسلم،  (  1
 .    119ص 7، ج1111أخرجه مسلم،  (  2
 1، ج334، الرقم (م1993هدد، 1413 دار املعرفة،)املستدرك على الصحيحني، أليب عبداهلل احلا م النيسابورس،  (  3

 ".  هذا حديث صحيم ليو له علة:  "وقال احلا م.  233ص
 .  131ص 1، ج4333أخرجه البخارس،  (  4
أبو عبد الرمحن فواز أمحد زمري، : ، حتقيق1لم وفضله، طأخرجه أبو عمر، ابن عبدالرب القرط ، جامع بيان الع (  5

 .  193ص 2، ج921، الرقم (هد 2113-1424دار ابن ح م،  -ممتسسة الريان )
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 إن اهلل نرر يف قلوب العبداد فاختدار حممددا  : "أيضا رضي اهلل عنه وعنه فبعثده برسدالته ، فبعثده إىل خلقده
 وانتخبه بعلمه، مث نرر يف قلوب النا  بعدو فاختدار اهلل لده أصدحابه، فجعلهدم أنصدار دينده ووزراء نبيده 

"... (1)  . 

 ى اهلل عليدده وعلددى آلدده وسددلم عبددداهلل بددن عبددا  رضددي اهلل وقددال فقيدده أهددل البيددت وابددن عددم رسددول اهلل صددل
، بصددحابة آثددروو علددى األنفددو واألمددوال  نبيدده حممدددا إن اهلل جددل ثندداؤو وتقدسددت أمسدداؤو خددأّ ": عنهمددا

رُحَم  اُء بَي  َنهم: وصددفهم اهلل يف  تابدده فقددال، وبددذلوا النفددو  دوندده يف  ددل حددال
 ،قدداموا معددامل الدددين، (2)

 ،هدين دددد واسددددتقرّ  ،وظهددددرت آالء اهلل ،أسددددبابه توقويدددد، حددددىت هتددددذبت طرقدددده ،للمسددددلمني وناصددددحوا االجتهدددداد
و لمدة الدذين  ، وصدارت  لمدة اهلل هدي العليدا، رك وأزال رؤوسده وحمدا دعائمدههبم الشّ  ووضحت أعالمه وأذلّ 

 . (3)" فروا السفلى

ن األدلة اليت ال يتسع اجملال ، وغريها مو األدلة الوافرة من الكتاب والسنة واإلمجاع وآثار الصحابةوهبذ
 املسلم أن يتأدب مع صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله جيب علىيتبني أنه لذ رها مجيعا هنا، 

هم والطعن فيهم، سبّ بأن  منها ،  ما يتضمهمفضلهم وحقّ ب يعرتفو  ،وسلم وأهل بيته بالرتضي عنهم وصحبه
إن :  "قال بعن العلماءوقد ئر، بل قد يكون أإّد من ذلك، يعترب من فواحش احملرمات، واملعاصي الكبا

 .  "قدح يف القرآن والسنةالقدح فيهم بعد ورود اآليات واألحاديث يف فضائلهم 

 لمبحث الثانيا
 والتجسيد التمثيل معاني

 :   معنى التجسيد (1)
س د، جتسيًداجيسِّد، جس د  التجسيد مصدر  سِّد، واملفعول جم  ويف التن يل .  اجلسم: د  اجل س  ، و ، فهو جم 

ََْخَرَ  َلُهْم ِعْجاًل َجَسدًا َلُه ُخَوارٌ   : الع ي  ا:  أ ْفك ار و   ج س د  و "  .(4) َف ا تد ْعب رياً أس ،  ج س م ه  ع بد ر  ع ندْه 
 مبادئ   جس د:  يقال.  أبرزو يف قالب أو إكل حمسوٍ  ملمو و م ث له، :  األمر   جس دو " . (5)"  و اض حاً 

 . (6)"  اإلسالم يف حياته اليومّية

                                           
   .371ص 1ج( هد1411دار الكتاب العريب، :  بريوت)، 4أخرجه أبو نعيم األصبهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء، ط  (  1
 .  29الفتم، من اآلية  (  2
  .71ص 3مروج الذهب ومعادن اجلوهر، لعلى بن احلسني بن على املسعودس، ج (  3
 .  33طه، رقمها  املعجم الوسي ، واآلية يف سورة (  4
 .  معجم الغين (  5
 .  معجم اللغة العربية املعاصر (  6
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 : التمثيلمعنى  (2)
.  رو له بالكتابة وغريها حىت  أنه ينرر إليهصوّ  : ل له الشيءمثّ :  يقالالتمثيل مصدر مث ل، ومث ل بد ، 

 . الشبه والنرري:  لثوامل   . (1)نه وأفادوبيّ : ل احلديث أو به ث  م  و 

 بابنهدددا له إىل مدددرمي عليهدددا السدددالم لتحمدددلدددددددر ملدددا أرسددددددددالم بالبشدددددددجربيدددل عليددده الس عددد  وجدددل مث دددل اهللقدددد و 
َه  ا ُروَحنَ  ا فَ َتَمثَّ  َل َلَه  ا   : ال تنفددر مندده إذا  ددان علددى غددري الصددفة املألوفددة وددا، قددال تعدداىللدد عيسددى،  ََْرَس  ْلَنا ِإلَي ْ َف

َبَشًرا َسِويًّا 
جلدو بدني يديده و  إىل رسدول اهلل  جداءني حددحيدة الكلد ،  رجدل امسده صدورة ما مث له يف   . (2) 
أخرجددده  الدددذس احلدددديثذلدددك يف رد و ، لندددا ل هدددابغيدددة تعليم اإلسدددالم وعدددن اإليفدددان وعدددن اإلحسدددان،  يسدددأله عدددن
  .  رضي اهلل عنهما بسندو إىل أيب هريرة وأيب ذر، (3)النسائي

فيمدا أخرجده البخدارس، بسدندو  ذلدكرد و ، ومتث ل إبليو يف صورة رجل جاء إىل أيب هريرة يسأله من الصددقة
حبفددد  ز ددداة رمضدددان فأتددداين آت فجعدددل لاثدددو مدددن  و لدددين رسدددول اهلل :  أيب هريدددرة ، رضدددي اهلل عنددده ، قدددالإىل 

إذا أويددت إىل فراإددك فدداقرأ آيددة :  فقددال، فددذ ر احلددديث ألرفعنددك إىل رسددول اهلل :  فقلددت.  الطعددام فأخذتدده
صددددقك وهدددو  :   فقدددال النددد  .  يقربدددك إددديطان حدددىت تصدددبملدددن يددد ال عليدددك مدددن اهلل حددداف ، وال ، الكرسدددي
 .(4)ذاك إيطان،   ذوب

أمرهم ع  وجل باالستماع و ،  إدراك معاين ما أمروا به وفهمها لتكون عوناً وم على لعبادو األمثلة ضرب اهللو 
:  جل وعال وقوله. (5)  َتِمُعوا َلهُ      ٌل َفاسْ يَا أَي َُّها النَّاُس ُ ِرَب َمثَ  :  ه تعاىلدددددددددددلألمثلة اليت يضرهبا وم يف قول

  ََوَيْضِرُب الل ُه اأَلْمثَاَل ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرون (6) .وقوله :  َْرَب َلُكم مََّثاًل ِمْن أَنُفِسُكم َ  (7). 
:  ففي املعجم الوسدي ، الفين السينمائي لتمثيلعلى ما يسمى با التمثيل يف زماننا استعمال  لمة إاع قدو 

يف و .  (8)"عمددل  فد ددينِّ  منثددور  أو منرددوم ، يمتلددف علددى قواعددد  خاص ددة ، ليمثددل حادثًددا حقيقيمددا أ و  ت لًقددا:  الت ْمث يلي ددة  "

                                           
 .  معجم الرائد (  1
   .17سورة األنعام، اآلية  (  2
مكتب :  حلب)الشيخ عبدالفتاح أبوغدة، :  ، حتقيق2بدالرمحن ، أمحد بن إعيب النسائي، طسنن النسائي، أليب ع (  3

 .  111ص 3ج 4991:  الرقم( 1931 – 1411املطبوعات اإلسالمية، 
  .149ص 4، ج3271:  اجلامع الصحيم، الرقم (  4
 .  73سورة احلج، اآلية  (  5
 .  21سورة إبراهيم، اآلية  (  6
متثيل الصحابة بني املصلحة واملفسدة، للد تور عبد الرمحن بن حسن النفيسة، :  ويراجع حبث. 23م، اآلية سورة الرو  (  7

 .  91املنشور يف جملة البحوث الفقهية املعاصرة العدد 
 .  املعجم الوسي  (  8
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عددرض إخصددية : ل دورا يف الروايددة أو غريهددامثّددو .  مشدداهدها علددى املسددرح عددرض: ل الروايددةمثّدد" :  معجددم الرائددد
تدأليف الروايدات املسدرحية وإخراجهدا علدى املسدرح  : ن التمثيدلفد" و  ."به بده يف أعمالده وأحوالدهأحد أبطاوا وتشد
 . (1)"  وعرض مشاهدها

تقريب الصورة الغائبة، وذلك بوضعها يف صدورة ل ويستخدم عناصر اجلمال األديب يف الكالموالتمثيل من 
فمدددن تقريدددب الغائدددب بوضدددعه يف صدددورة مشدددهودة  . مشدددهودة النردددري، أو يف صدددورة متخي لدددة يف أذهدددان املخددداطبني

ففدي .  النرري ما جداء يف القدرآن والسدّنة مدن متثيدٍل أو تسدميٍة ملدا يف الدّدار اآلخدرة مدن أحدوال وأحدداث ومكو ندات
نْدي ا إال  األمْس داء)  :قدال الصحيم عن ابدن عبدا  أّن النّد   ف طلدع وصدومدن ذلدك .  (ل دْيو  يف  اجلْ ن دة  مم  دا يف  الدد،

ِإن ََّه ا    :قدول اهلل عد   وجدّل فيهدايف  إجرة ال قوم بأنّه ي ْشدب ه  رؤو  الشدياطني، وهدو مدا جداء يف سدورة الصدافات
ففددي أخيلددة .  أس مثرهددا: ط ْلع هددا.  (2) طَْلُعَه  ا َكََنَّ  ُه رُُءوُس الشَّ  َياِطينِ  َد  َجَرٌة َتْخ  ُرُ  ِف  ي َأْص  ِل اْلَجِح  يِم 

رعبددة لددرؤو  الشددياطني، فجدداء تقريددب صددورة طلددع هددذو الشددجرة اخلبيثددة، بأنّدده أبشددع وأقددبم النّددا  صددورة  بشددعة م
 .  (3)صورة تتخّيلوهنا، وهي رؤو  الشياطني

 :الحاجة لتغيير عنوان المو و  إلى تمثيل أدوار األنبياء والصحابة في األعمال الفنية
 : بني التجسيد والتمثيل، هو دقيقا يبني ما سبق أن هناك فارقا

 ق باالمتثددددال بالعقائددددد واألحكددددام واألخالقيددددات الدينيددددة مددددع اإليفددددان هبددددا وتطبيقهددددا علددددى أن التجسدددديد يتعلّدددد
وهدددذا ال .  فعلددده ، وجتسددديد مبدددادئ اإلسدددالم وأحكامددده مطلدددوب مدددن املدددرءاملسدددتوى الفدددردس يف احليددداة العامدددة

 .  ينطبق على ما حنن بصدد تناوله يف هذا البحث

  أفعال وأوصاف وتقمأ هي ات ألإخاص آخرين، دون ربطها بفيفان أو قناعةأما التمثيل فهو إظهار  . 

جتسدديد األنبيدداء والصددحابة يف :  "وعلددى هددذا فددفن العنددوان املددذ ور يف ورقددة االسددتكتاب وددذا املوضددوع وهددو
وقدددد .  تاألفدددالم واملسلسددالاألنبيددداء والصددحابة يف  أدوار متثيددل:  ، أرى أن األفضددل تعديلددده إىل"األعمددال الفنيدددة

 . ذ رت األفالم واملسلسالت ليكون قرار اجملمع واضحا لكل من يبحث عن احلكم الشرعي للتمثيل

                                           
 .  معجم الرائد ومعجم اللغة العربية املعاصر (  1
 .   14،  13، اآلية الصافاتسورة  (  2
 1األستاذ عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين، رمحه اهلل رمحة واسعة، ج: أسسها وعلومها وفنوهنا، لشيخي:  البالغة العربية (  3

 .  79، 73ص
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   :ان الفن  معنى  (3)
يف املعاجم القديفة معىن احلمار الوحشدي الدذس لده فندون مدن الع دْدو« فّنان»وردت  لمة 

، أو مدن تعددد (1)
 االسدتعمال هدذا يفكدن تصدحيمع يف مراحدل العربيدة املتدأخرة، و مل تدرد بداملعىن املسدتعمل الشدائو .  األلوان واخلطدوط

للداللددة علددى احلرفددة بقل ددة؛ ولددذا فقددد أقددّر جممددع اللغددة املصددرس قياسددّية صدديغة « فد ّعددال»بندداء علددى أندده قددد ورد وزن 
 وقددد أوردت اللفدد  املعدداجم احلديثددة  الوسددي  واألساسددي.  للداللددة علددى االحددرتاف أو مالزمددة الشدديء« فد ّعددال»

 :  ، وهو(مفرد) (artist)  الفنانو   .(2)واملنجد

 .صفة مشب هة تدّل على الثبوت من ف ن   .أ 

صدددداحب موهبددددة فني ددددة، قددددادر علددددى إثددددارة عاطفددددة اجلمددددال لدددددى اإلنسددددان  املوسدددديقّي واملص ددددوِّر والشدددداعر  .ب 
 .  (3)"جمتمع الفن انني: الوس  الفيّنّ و ".  "يأيت بالعجائب: رجل م ف نّ و ".  الّرسامو 

 المبحث الثالث
 تاريخ التمثيل

والتمثيدل قددمي قددم البشدرية، إذ يعتقدد أن  . «حما داة للطبيعدة»أنده  (acting) عّرف أرسطو فدن التمثيدل
اإلنسددان يف العصددر احلجددرس  ددان جيسددد ألفددراد القبيلددة أحددداث القددنأ والقتددال الدديت يفددر هبددا يف النهددار بأسددلوب 

يلغدي وجدود ظدواهر متثيليدة اجتماعيدة  وهدذا ال.  رتدب  باملسدرح اإلغريقديلكن أقددم فدن متثيلدي معدروف، ا.  متثيلي
إدددددددعائرية لددددددددى الشدددددددعوب واحلضدددددددارات األسدددددددبق،  الفراعندددددددة والبدددددددابليني واآلإدددددددوريني، ويف املسدددددددرحني اليابددددددداين 

 .  املهنةفقد  ان العبيد هم الذين ي اولون هذو  أما يف عهد الرومان،.  والسنسكرييت القديفني

مسددددرحيات »انتقددددل التمثيددددل إىل الكنيسددددة يف العصددددور الوسددددطى عددددرب لكتدددداب مددددن النصددددارى عنددددد أهددددل او 
قصددور امللددوك والنددبالء  مددا  انددت ، مث جدداب السدداحات والشددوارع العامددة،  «املسددرحيات األخالقيددة»، و«األسددرار

 يكدددن ملو التمثيدددل  دددان مقصدددورا علدددى الرجدددال، و .  حتتضدددن فدددن التمثيدددل، وترحدددب بددداملمثلني يف  تلدددف املناسدددبات
   .يسمم للنساء ممارسة التمثيل يف عصر إكسبري

                                           
دار ]جمموعة من احملققني، : تاج العرو  من جواهر القامو ، ملرتضى ال  بيدس، حمّمد بن حمّمد احلسيين ، حتقيق  (  1

 .  ، فنن113، ص31، ج[اوداية
عامل :  القاهرة]، 1معجم الصواب اللغوس، دليل املثقف العريب، للد تور أمحد  تار عمر، مساعدة فريق عمل، ط (  2

 .  3394 –، فد ن ان 139ص 1ج[.  م 2113 -هد  1429الكتب، 
 -هد  1429عامل الكتب، ]، 1معجم اللغة العربية املعاصرة، د أمحد  تار عبد احلميد عمر، مساعدة فريق عمل، ط (  3

 .ف ن ن - 3312،  1747ص 3، ج[م 2113
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، واملسدرح ا، ومسدرحيات مدوليري يف فرنسدايف إيطالي( الكوميديا)ازدهر فن التمثيل إعبياً، فرهرت امللهاة مث 
أخدذ فدن التمثيدل يتطدور وبعدد ذلدك   .اإللي ابيثي، ومسرحيات عصر النهضة، واملسدرحيات الكالسديكية اجلديددة

   .سريعاً 

، فبدددأ بددفبراز األصددوات واإليفدداءات ظاهريددةوتنقددل التمثيددل يف أدائدده بددني طددرازات عديدددة، واحتفددى بعناصددر 
يف أواخر القرن التاسدع عشدر وبددايات القدرن العشدرين، مدع ظهدور  األمر تغرّي اجلسدية مع ع ل عواطف املمثل، و 

، «امللحمدي - األداء التغدري »يف ارب طليعيدة مث انفتم فن التمثيدل علدى جتد.  النفسي - للتمثيل الواقعي عوةدال
مروراً ببعن جتارب التمثيل واإلخراج اليت  اندت حتتفدي بأسداليب السدريك، ومسدرح املنوعدات ، «املمثل الدمية»و

 .املوسيقية، ودموع التقانات احلديثة يف فن املسرح املبهر

أمحددد أيب اخلليددل  تددوىلمث .  بددريوت مددارون النقددا  يف بدايددة للمسددرح العددريب علددى يدددس 1848ي عددد عددام و 
تطوير فن التمثيدل يف دمشدق والقداهرة، ملدا  دان لده مدن قددرة عمل على القباين تأسيو املسرح العريب يف سورية، و 

ويف مصر،  ان ليعقوب صدنوع دور  بدري يف تطدوير فدن التمثيدل .  يف التمثيل واإلخراج و تابة النصوص املسرحية
، اللبندداين يف األدوار الشكسددبريية، وجنيددب الرلادداين يف األدوار او ليددة، ويوسددف وهدد  فيهددا،  مددا ملددع جددورج أبددين

وية، وعبددددد الددددوارث عسددددر يف تعلدددديم مبددددادىء اإللقددداء  مددددا قددددام ز ددددي طليمددددات بتأسدددديو معهددددد ايف األدوار املأسددد
ن عدددرب واقعيدددون  وتطدددور التمثيدددل العدددريب تددددرجيياً مدددع تطدددور التمثيدددل العددداملي، فرهدددر حمرتفدددو .  الكويدددت املسدددرحي

مددن الفنددانني العددرب الددذين   ثددريون، وبدددأ التمثيددل ي دددر  يف املعاهددد العامليددة والعربيددة الدديت كددرّج فيهددا أعددداد  ثددرية
 .(1)إ هروا باإلخراج والتمثيل وسائر الفنون املسرحية والسينمائية املتخصصة

ذلددك راجددع إىل أن املسددلمني مل ويالحدد  أن غددري املسددلمني قددد حددازوا قصددب السددبق يف هددذا اجملددال، ولعددل 
 .، ورغبوا عنههفييكونوا لارتمونه ف هدوا 

 المبحث الرابع
 والفنالدين 

:   احللديم حممدود الشديخ عبدديقدول .  والفدن، و دل منهمدا عدامل  تلدف عدن اآلخدر الدديناسع بني دالفر  إ
.  اطفدددة والوجددددان، فهدددو فدددنومدددا  دددان مدددرّدو إىل الدددذو  والع.  إن مدددا بدددين علدددى الدددوحي هدددو ديدددن، وهدددو إدددريعة" 

أمددا جمددال مددا وراء الطبيعددة، وجمددال .  علددم -الدديت قامددت علددى املالحرددة والتجربددة واالسددتقراء -والقواعددد والقددوانني 
األخددال  معناهددا الشددامل، هددذا املعددىن يدددخل يف نطاقدده التشددريع ونرددام اجملتمددع، فددفن مددا ب ددين مددن ذلددك  لدده علددى 

                                           
، رقم صفحه البحث ضمن 1، الرتبية والفنون، املوسيقى والسينما واملسرح، التمثيل، ج(سوريا دمشق)العربية،  املوسوعة (  1

 .  رياض عصمت:  ،   تب املقالة يف املوسوعة314: اجمللد
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العلددددم يسددددعى إىل ا تشدددداف القددددوانني :  " ويقددددول علددددي عدددد ت بيجددددوفيتش . (1)" العقددددل والبحددددث فهددددو فلسددددفة
والشددددديخ علدددددي   .(2)"أمدددددا العمدددددل الفدددددين، ففنددددده يعكدددددو النردددددام الكدددددوين دون أن يستفسدددددر عنددددده .  واسدددددتخدامها

والفن غايته اجلمدال، ووسديلته الشدعور، .  قوأداته املنط، ووسيلته الفكر، غايته احلقيقة العلم"الطنطاوس ذ ر أن 
هدددل اهدددتم الددددين اإلسدددالمي بدددالفن ؟ فأإدددبع يف اإلنسدددان هدددذا اجلاندددب :  وفيمدددا يلدددي ندددذ ر. (3)"  اتددده الدددذو وأد

 :  ؟ أم وضع له أطرا مقّومة وموجهات مسدِّدة هناو عنه؟أم ، األديب

   :للفنان المسلم والموجهات المسد دة المقو مةاألطر ، و اهتمام الدين اِسالمي بالفن (1)
ن الكددرمي  ، فددالقرآيف مسددوو روحدده األديددب إددغفه املددرء يشددبع يفبددالفن اهتمامددا الئقددا  هددتم الدددين اإلسددالميا

علددى  مااإددتماو داب والفنددونوأمجددع أهددل اآل، من أويت جوامددع الكلددم دد  ددالم العلددي القدددير، والسددنة الشددريفة  ددالم  
قددال  : حممددد بددن سددالم قددال. األهبددر فيمددا احتويدداو مددن قضددايا أدبيددة رفيعددة السددمو الروحددي األعرددم واجلمددال الفددين

 .  (4) (ما جاءنا عن أحد م ن روائع الكالم، ما جاءنا عن رسول اهلل  ): يونو بن حبيب

لادرم يف الفدن مدا هدو  بنداء عليدهواإلسالم نرم مجيع إمتون احلياة وجماالهتدا، ف للحياة، االفن تصويرً ول ن  ان 
 . مدا ال خدري فيده دل يرتفع عن الددنايا و مع العواي و  لواعيالفنان املسلم ا ، بل يتعاملمباح هو وجيوز فيه ماحمرم، 

وتكددون خاليددة مددن  ددل مددا هنددى  واملهددم يف الفنددون أن تكددون خاضددعة لألحكددام الشددرعية العمليددة الفرعيددة واجل ئيددة،
 .، ومن ذلك التمثيل املشتمل على اجملون والفجور واإلساءة إىل  ائن من  انالشرع عنه

الددذس ال يددوازى   ددالم رسددول اهلل  الرافعددي اللبيددب الددواعي مصددطفى صدداد األديددب البددارع و  صددفقددد و و 
اسدتعمل املبسدوط أهل التقعري، و   الم  ، أنه متي  بالتن و عن التكلف، والتشديق، وجانبفصاحة وال يبارى بالغة

فلدم ينطدق . وقيموضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عدن اوجدني السد يف موضع البس ، واملقصور يف
الكالم الدذس ألقدى اهلل عليده احملبدة، وغّشداو بدالقبول، ومجدع لده بدني املهابدة واحلدالوة،  وأنه  .إال عن مرياث حكمة

ومدع اسدتغنائه عدن إعادتده، وقلدة حاجدة السدامع إىل معاودتده، مل تسدق   . وبني حسن اإلفهدام وقلدة عددد الكدالم
خصدم، وال أفحمده خطيدب، بدل يد ب دذ، اخلطدب  الطدوال   ت له قدم، وال بارت له حجدة، ومل يقدم لدهله  لمة، وال زلّ 

بالكلم القصدار، وال يلدتمو إسدكات اخلصدم إال مدا يعرفده اخلصدم، وال لادتج إال بالصدد ، وال يطلدب الف ل دج إال 

                                           
 .  7ص( م2113هد، 1424دار الرإاد، :  القاهرة) 2والفلسفة، طموقف اإلسالم من الفن والعلم   (  1
 .  142، 131علي ع ت بيجوفيتش، اإلسالم بني الشر  والغرب، ص  (  2
:    علي الطنطاوس، على راب  اإلنرتنت الشيخذ ريات عائلة :  هذو مقولة للشيخ علي الطنطاوس، راجع صفحة  (  3

https://www.facebook.com/Ali.Tantawi.Memories/posts/48257487511614. 
أبو عبدالرمحن البحريس وائل :  السمو الروحي األعرم واجلمال الفين يف البالغة النبوية، ملصطفى صاد  الرافعي، حتقيق  (  4

 .14، ص(دار البشري للثقافة والعلوم) 1بن حاف ، ط
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مث مل يسدددمع الندددا  بكدددالم ق ددد ، أعدددم  بددداحلق، وال يسدددتعني باخل البدددة، وال يسدددتعمل املواربدددة، وال يهمددد ، وال يلمددد ،
، وال أصد  لفرًا، وال أعدل وزنًا، وال أمجل مدذهًبا، وال أ درم مطلبًدا، وال أحسدن موقًعدا، وال أسدهل  رًجدا، نفًعا

الرافعدي و .  (1)تعداىل عليده وعلدى آلده وسدلم  ثدريًا عدن فحدواو؛ مدن  المده صدلى اهلل وال أفصم عن معناو، وال أبني  
 ليسدري عليهدا يف طدر العامدة واملوجهدات الصدافيةضحة واألاملالمم الوا وضع للفنان املسلمو األوصاف اجلميلة هبذ
 .  اليت يريد الرباعة فيها فنونه

 ، فقددالرافعديومن النماذج الرائعة الراقية يف األدب والفن، والذس ينبغي أن ي قتدى به، هدذا األديدب البدارع 
والق بلددة الدديت أجتدده إليهددا يف . وم آخددرأنددا ال أعبددأ باملردداهر واألغدراض الدديت يددأيت هبددا يددوم وينسددخها يد ):  صدرّح بقولدده

فدددال أ تدددب إال مدددا يبعثهدددا حيدددة، وي يدددد يف حياهتدددا ومسدددو  . األدب إ دددا هدددي الدددنفو الشدددرقية يف دينهدددا وفضدددائلها
يددل  غايتهدا، ويفكِّدن لفضدائلها وخصائصدها يف احليداة؛ ولدذا ال أمددو مدن اآلداب  لهدا إال نواحيهدا العليدا؛ مث إنده   

هكدذا ينبغدي ! ،   سدبحان اهلل وحبمددو (2)...(سول لغوس ب عثدت للددفاع عدن القدرآن ولغتده وبيانده إي  دائًما أين ر 
 .  أن يكون عليه  ل فنان مسلم

 ؟ والتقوى  يليق بَهل الفضل والعلم هل العمل في إنتا  األفالم وأداء أدوار التمثيل (2)
سدددواء  اندددت مدددن الفندددون أو  بعدددن املباحدددات، هنددداك مسدددتويات مدددن اإلنسدددانية هدددي يف مسوهدددا ترتفدددع عدددن

ألنددده ال يليدددق مكاندددة النبدددوة مددده نبيددده، إن فدددن الشدددعر نفدددى املدددوىل عددد  وجدددل أنددده علّ :  فعلدددى سدددبيل املثدددالالعددادات، 
َُ الشِّْعَر َوَم ا يَنَبِغ ي لَ هُ    :رسوله  عن قال اهلل تعاىل، والرسالة ولدذا مل ينشدر رسدول اهلل .   (3) َوَما َعلَّْمَنا
 وقددد ورد أندده .  و ددان يتحددرج عددن روايتدده الشددعر، بددل   ددان يتمثددل ببيددت مددن الشددعر، ولكندده يتمثددل بدده غددري 

أن يرتقددي  -يف صددد -أيضددا، و دل مددن لادداول  الصددديقية مكانددةمسددتوى الشددعر ال يناسدب  مددا إن .  (4)مدوزون
 .  (5)اإي ا فشي  عن الشعر له أسوة وقدوة، ففنه يتن و صاعدا يف املستوى الروحي ليكون الرسول 

هدددل العمدددل يف إنتددداج األفدددالم وأداء أدوار التمثيدددل يليدددق بأهدددل الفضدددل والعلدددم والتقدددوى :  والسدددمتال املطدددروح
 !والدعوة واإلصالح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟ 

                                           
 .دها، وما بع12السمو الروحي األعرم، للرافعي، مصدر سابق، ص  (  1
 .السمو الروحي األعرم، للرافعي، مصدر سابق  (  2
 .  71سورة يو ، من اآلية   (  3
 .  ويف  تب السنة الشريفة أيضا.  12، 11تراجع األمثلة على ذلك يف  تاب الشيخ عبداحلليم حممود، ص  (  4
 .  12، 11احلليم حممود، ص عبد  (  5
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 نيالفصل الثا
 حكم التمثيل

املسدتجدات العصدرية الديت  الصداا، وودذا فهدو يعدد مدن ناسدلفاألدوات الفنيدة الديت مل يعرفهدا  التمثيل إحددى
وهددذا الفصددل يتندداول حكددم  ،صددريم قدداطع جيددب أن نعمددل فيهددا آلددة االجتهدداد بأدواتدده، خاصددة أندده لدديو فيدده نددأ

 .  متثيل أدوار األنبياء والصحابة
 المبحث األول

 األنبياء أدوار تمثيل

، األنبيداء أدوار علدى حرمدة متثيدل جندد أن العلمداء قدد اتفقدوا إذا تتبعنا أقوال الفقهاء يف القرن املاضي واحلداي
 . إىل درجة اإلمجاع السكويت يرتقيوهو اتفا  

 المبحث الثاني
 الصحابةأدوار تمثيل 

 : ال ة آراء حكمه للعلماء المعاصرين فيو 

، حبيددث يقددوم ممثددل الصددحابةأدوار  فددال جيددوز متثيددل، إليدده أيضددا وهددو مددا أذهددب، مطلقددااملنددع : األولال  رأي 
وال عرضددها وال  ،إنتدداج أفددالم ومسلسددالت عددنهم، وال يدددعي أهنددا قريبددة ممددا  ددان رهددرا نفسدده هبي ددةدور، مالددبددأداء 

  .  ال جيوز مشاهدة تلك األفالم واملسلسالت و ذلكنشرها وال تسويقها، 

والفلددددم ، Photograph الفوتددددوغرايف التصددددوير:  منهدددداوالدددديت ، أإددددكال التمثيددددل املنددددع يشددددمل  ددددلهددددذا و 
، أنيمددي Cartoonالكرتددوين ) ، والتصددوير الرمسددي بأنواعدده Film, Movie, Cinemaالسددينمائي ، 

Anime بكسدددددار ،Pixar ) واملسدددددرحيTheatre والكاريكددددداتورس ،Caricature) وغدددددري ذلدددددك ممدددددا ،
 .   يشاهبها

مدن عددد مدن  اإلسالمية، وصدرت به قرارات وفتاوىرأس الغالبية العرمى من علماء األمة هذا الرأس هو و 
 :  ، وهيالعلمية اجملامع

 ،فددي دورهتددا الثدالثددة  باإلمجداع الصدادر (13)رقم باململكة العربيدة السدعودية الصدادر بد قرار هي ة  بار العلماء
رئدديو الددددورة :  ووقّددع عليدده  ددل مددن.  (1) هددد 11/4/1393هددد ، و 1393/  4/ 1املنعقددددة فيمددا بددني 

                                           
 . 331ص  ،3لعربية السعودية، ج قرارات هي ة  بار العلماء باململكة ا(  1
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، عبددد اهلل بددن محيددد:  وهددم أصددحاب الفضدديلة الشدديو واألعضدداء، . حممددد األمددني الشددنقيطيالشدديخ : الثالثددة
إبددراهيم ، عبدد الع يد  بددن بداز، عبددد الع يد  بدن صدداا، عبدد اجمليددد حسدن، عبدددالرزا  عفيفدي، عبدد اهلل خيداط

صددداا بدددن ، راإدددد بدددن خندددني، عبدددد اهلل بدددن غدددديان، حممدددد احلر دددان، سدددليمان العبيدددد، بدددن حممدددد آل الشددديخ
 .  حممد بن جبري، عبد اهلل بن منيع، صاا بن حليدان، غصون

 فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية  . 

 ،هورية مصر العربيةمج فتوى جممع البحوث اإلسالمية يف القاهرة  .  

 يف  وقددد صدددر.   حكددم متثيدل األنبيدداء والصدحابةقدرار اجملمددع الفقهدي اإلسددالمي، برابطدة العددامل اإلسدالمي يف
 29-25 هدد الديت يوافقهدا1432حمدرم  23-19مكدة املكرمدة، يف الفدرتة مدن  يت عقددتالعشرين الد ةدور ال

لفقهدداء مددن داخددل اململكددة العربيددة السددعودية ويضددم هددذا اجملمددع يف عضددويته عشددرات ا.  م2111ديسددمرب 
 .    ومن خارجها

علدى  اتفقدتالديت و اإلسدالمي،  العدامل سدائر دول يفمنتشدرة  أخدرى فقهية جمامعو  إسالمية هي اتإضافة إىل 
، وقدد إداع والصدحابة رضدوان اهلل علديهم صلوات اهلل وسالمه عليهم مجيعا،حترمي متثيل أإخاص األنبياء والرسل 

 .ا لكل من مل يفت خبالفهرأس إىل درجة أنه يعترب رأيً هذا ال

 صدداحب أول فتددوى لددرفن متثيددل، الددد تور عبددد املعطددي بيددومي، عضددو هي ددة  بددار العلمدداء بدداألزهرقددد  ددان و 
األنبيددداء والصدددحابة يف األعمدددال الدراميدددة بدددأس حدددال مدددن األحدددوال، وذلدددك اعرتاضدددا علدددى عدددرض املسلسدددل  أدوار

  .(1)عا فضيلته وقتها جممع البحوث اإلسالمية الجتماع عاجل للتأ يد على ذلكالديين يوسف الصديق، ود

نقلده  الشديخ فيصدل مولدوس وذ در بدأنعلماء الشديعة،  قد نسبه البعن إىل، و مطلقا اإلباحة  :الثانيالرأي 
د وافقدا الشيخ يوسف القرضاوس والشيخ سلمان العدودة، ففهنمدا قدمال  ل من  ، وإليه(2) هييف إحدى فتاو  عنهم

، وقدد "سديناريو"على إنتاج مسلسل عن حياة أمري املمتمنني عمر بن اخلطداب، ودرسدا مدا ورد فيده مدن حمادثدات و
 . اإتهر ذلك

                                           
واعترب جتسيد آل البيت حرام إرعا، نشر يف ..  يف مصر« الفارو  عمر»رفن عرض مسلسل :  حتقيق صحفي بعنوان (  1

: أجراو.  2112أغسطو  2هد  1433رمضدان  14، الصادر يوم اخلميدو 12311صحيفة الشر  األوس ، العدد 
 .  وليد عبد الرمحن من مكتب القاهرة

، للد تور مسعود صربس، مقال نشرو على موقع أون إسالم، يوم (رؤية فقهية)جتسيد األنبياء والصحابة يف الدراما،  (  2
 ، 2111أغسطو  11، اخلميو

-http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh:   عنوان الصفحة على النت]
papers/131935-2011-08-11-10-18-47.html.] 

http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=1
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=5
http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh-papers/131935-2011-08-11-10-18-47.html
http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh-papers/131935-2011-08-11-10-18-47.html
http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh-papers/131935-2011-08-11-10-18-47.html
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اخللفدداء  :دورو وفدديمن لاددرم متثيددل .اآلخددرين أدوار الددبعن وإباحددة متثيددل أدوار حرمددة متثيددل: الثال  ثال  رأي  
 .ه ذهب بعن العلماء، وإليالعشرة املبشرون، و الراإدون وآل البيت

 المبحث الثالث
 في األفالم والمسلسالت لصحابةا أدوار تحريم تمثيل والحجج على دلةألا

دوار الصحابة فال حاجدة لندا إىل إقامدة أدلدة علدى حتدرمي متثيدل أدوار أإننا حينما نذ ر األدلة على حترمي متثيل 
.  ر الصددحابة دليددل علددى حتددرمي أدوارهددم مددن بدداب أوىلاألنبيدداء الكددرام علدديهم السددالم، فكددل دليددل لاددرم متثيددل أدوا

وفيمددا يلددي .   مددا إن األدلددة الدديت نددذ رها تتضددمن الددردود علددى اجمليدد ين لتمثيددل أدوار الصددحابة رضددوان اهلل علدديهم
 :  ، ورضوان اهلل عليهمعلى حترمي متثيل أدوار صحابة رسول اهلل والرباهني األدلة 

وأعدددداء  ل نادقدددةار الصدددحابة إعدددادة لفدددتم البددداب أمدددام القصددداص والوّضددداعني واإن يف إباحددة متثيدددل أدو   :أوال
وفيددده تنفدددري ، احلقدددائق واألحكدددام الشدددرعية وتشدددويهاإلسدددالم للتلبددديو علدددى املسدددلمني يف ديدددنهم وإفسددداد عقائددددهم 

ندددما ع يف القددرون األوىل سددي ة  علددى غددرار مددا حصددل مددن إددرذمةسدديكون األمددر النددا  عددن تدداريخ أمددتهم اجمليددد، و 
إن ال نادقددة وضددعوا علددى   : قيددل ، وقدددمصددلى اهلل عليدده وآلدده وسددلوضددعت آالف األحاديددث ونسددبتها إىل الرسددول 

وهدذا البداب قدد أوصدد مبكدرا بتنبده علمداء اإلسدالم خلطورتده وبوضدعهم .   أربعة عشر ألف حديث رسول اهلل 
والروايددات الواهيددة، وبتمييدد هم للطيددب  أصددوال لروايددة احلددديث، ولمعهددم للصددحاح، وبتنبدديههم علددى املوضددوعات

 .واآلن ال نريد أن يتكرر ذلك من خالل التمثيليات واألفالم.  عن الفاسد، بفضل من اهلل ورمحة

 اهلل عدد  وجددل أثددىنللثندداء الددذس  منافدداةإن يف متثيددل أدوار الصددحابة الكددرام يف األفددالم واملسلسددالت :   اني  ا
، وفيدده ياهدداإوهددبهم ، و هبددا تعدداىل اهللأ ددرمهم الدديت  واملن لددة الرفيعددة انددة العاليددةن املكعددتندد يلهم مدددعاة لو يهم بدده، علدد

رجداال دون متييد ،  تسداوون فيدهييشدملهم مجيعدا، و  صدهم و  وهذا األمدر.  (1) من قدرهم وح   ، تقليل من إأهنم
، وليسدددت خاصدددة  دددانوا أو نسددداء، مبشدددرين باجلندددة علدددى التعيدددني أم ال، وذلدددك ألن األدلدددة علدددى احدددرتامهم عامدددة

ويف هددذا رّد علددى مددن أجدداز . وإن تفاضددلوا يف درجدداهتم بددبعن دون بعددن، فهددم  لهددم صددحابة رسددول اهلل، 
 . (2)متثيل أدوار بعضهم، وأفىت بتحرمي متثيل أدوار آخرين

وهدي مسدألة مدن مسدائل  دليل من األدلة املعتمدة لدى يف عدد من املذاهب، قول الصحايب وفعله  ما إن
 .  فقهأصول ال

                                           
: هد، اجل ء رقم  1393/  4/ 11وتاريخ ( 13)قرار هي ة  بار العلماء باململكة العربية السعودية، رقم :  يراجع ( 1

 . 331: الصفحة رقم ،3
 .  ، للد تور مسعود صربس، مصدر سابق(رؤية فقهية)الصحابة يف الدراما، جتسيد األنبياء و :  ينرر ( 2
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 ومتثيدددل، وأن أفعددداوم تشدددريعتهم، مراعددداة لعصدددمالتحدددرمي إددددة إذا تعلّدددق األمدددر باألنبيددداء واملرسدددلني؛  وي   زداد
هددم قددد يدددمتدس إىل إيددذائهم، وإسدددقاط مكددانتهم فضدددال عددن العصددمة الددديت اختصددهم اهلل هبدددا، ومهمددة الدددبال  أدوار 

 فعددداوم ودددا احلجدددة علدددى الندددا  ومفاسدددد متثيدددلاملبدددني الددديت أسدددندت إلددديهم، فهدددم رجدددال بدددال  ورسدددالة وأقدددواوم وأ
ملدا أخرجده  مراعاة الدقة املتناهية يف املعلومات املنسدوبة إلديهم علديهم الصدالة والسدالم، وجوب مع هم  برية،أدوار 

 .(1) (على متعمدا فليتبوأ مقعدو من النار من  ذب  :  )البخارس ومسلم عنه 

ودم أن ال يفكدن افرتاء عليهم، ومهما بدالغ املمثلدون يف اإلجدادة فدإن يف متثيل أدوار الصحابة  ذب و   :ا الث
 .(2)ما  ان عليه الصحابة رضوان اهلل عليهم من مست وهدسيكونوا وفق 

طريقدددة تنكرهدددا النفدددو  والطبددداع، وكلدددو مدددن أس تشدددبه بن متثيدددل أدوار الصدددحابة يف األفدددالم يدددمتدى إ  :رابع   ا
ى والشدوارب املضدحكة، وتوصدل إدعور رؤوسدهم ببارو دات غريبدة، حقيقي، حيث تر ب على وجه املمثلني اللح

 حمدددبّ  وتصدددبغ وجدددوههم مكددداييج م ريدددة، وي لبسدددون مالبدددو عجيبدددة وغريبدددة، فيرهدددرون يف الفلدددم بصدددورة تدددمتمل  دددل
واالزدراء، وي ور السيناريو بكلمات ال توجد يف سدريهم أصدال، سوء األدب يف غاية م، وقد يبلغ األمر الو معرم

ومتثيددل الدددور هبددذو . يوجددب تع يددر فريددق إنتدداج الفلددم واملشددرف عليدده  دامال، مددع احلجددر علددى سددائر أفددرادو وهدذا مددا
الكيفية يكون وقعه على النفو أإد وأسوأ من السب والشتم، حىت إن األطفدال فيمدا بيدنهم ال يقبلدون أن يقلدد 

 .  بعضهم بعضا هبذو الصورة وهذو الكيفية

انتهدداك حلرمددة مددن متثّددل أدوارهددم وحلقددوقهم املعنويددة، وفددق القددوانني واألعددراف  الدددور متثيددلن يف إ:  خامس  ا
السدددائدة يف عدددامل اليدددوم أيضدددا، فدددالقوانني تدددنأ علدددى حرمدددة انتهددداك حرمدددة أس إنسدددان بتسدددجيل صدددوته أو تصدددوير 
إخصه أو التعرض له دون إذنه، وهي تنأ علدى حدق الندا  يف مقاضداة مدن يتعدرض ودم يف إخصدياهتم أو يف 

واألمددر أإددد يف إددريعتنا اإلسددالمية، فددنحن مكلفددون بعدددم انتهدداك حرمددة اإلنسددان حيددا وميتددا، .  وقهم املعنويددةحقدد
 .(3) .فحرمة اإلنسان حمرتمة يف احلالتني  ليهما

واألصددل يف قبددول احلجددة أو عدددم قبووددا .  األصددل يف متثيددل أدوار الصددحابة املنددع ولدديو اإلباحددة:  سادس  ا
ال عد الشرعية اليت أباحدت الفعدل أو هندت عنده، وحجدة مدن قدال لدواز متثيدل الصدحابة أنده مدى توافقها مع القوا

                                           
 17:  التحقيق الصحفي بعنوان:  ويراجع.  واللف  له.  7ص 1، ج4؛  مسلم، .  33ص 1، ج111البخارس، (  1

/  3/  7بتاريخ  3121منشور يف العدد .  نعيم متيم احلكيم:  فقيها يفندون فتاوى حترمي متثيل الصحابة، أجراو
:  هد يف صحيفة عكاظ، وعلى موقع اإلنرتنت لشبكة القضاة االلكرتونية1432

http://www.alqodhat.com/news.php?action=show&id=3135. 
قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي، برابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة يف حكم متثيل األنبياء والصحابة الصادر :  يراجع (  2

 .  م2111د، ه1432عام 
 .  متثيل الصحابة بني املصلحة واملفسدة، للد تور عبد الرمحن بن حسن النفيسة، مصدر سابق:  ينرر (  3
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، فينبغي جوازو إذاً على اإلباحدة؛ ألهندا الصحابة أدوار يدل على حترمي متثيل أو أثر يوجد دليل من  تاب أو سنة
رياً ممددا يتعبددد بدده عبدداد اهلل يف فهددذا القددول لدديو صددحيحاً؛ ويددرد عليدده مددا ذ رندداو سددابقا مددن أدلددة، وبددأن  ثدد. األصددل

معدامالهتم، وأخالقهدم، وسددلو هم، مل يكدن مبنيداً علددى ندأ يعدني بالتحديددد األمدر أو النهدي املكلفددني بده، بددل إن  
 ثرياً من األوامر والنواهي،  مدا هدو معلدوم، تددرك ببنداء الفدروع علدى األصدول، واجل ئيدات علدى الكليدات، قياسداً 

الفهددم الفهددم : "يف هددذا  تددب عمددر بددن اخلطدداب رضددي اهلل عندده إىل أيب موسددى األإددعرسأو تفسددرياً أو تددأوياًل، و 
، اعرف األإباو واألمثال، فقو عندد ذلدك فيما تلجلج يف صدرك ما ليو يف  تاب اهلل، وال يف سنة رسوله 

مسدألة متددوي : واألمثلدة يف ذلددك  ثدرية، منهدا.  (1)" األمدور بنرائرهدا، واعمدد علدى أقرهبددا إىل اهلل، وأإدبهها بداحلق
وصدي اليتديم للشدبه  أحكدامالوقف، فلم يرد نأ يبني واجباته، وحقوقه، وأحكامه، فقا  الفقهاء أحكامه علدى 

دث ال تنتهدي، وذلدك بفعدل تطدور ال مدان وحاجدات عبداد ومن املعلوم أن النوازل واحلدوا. املستحكم بني املسألتني
اهلل، ومن سر عرمة إريعة اهلل أن لكدل ندازل أو حدادث حكمداً معلومداً إمدا بدالنأ، وإمدا مدا ورد يف األصدل مدن 

، وقددد (2) فأمددا األمددر فددنحن مكلفددون حبددب الصددحابة، وتكددريفهم، وإعددالء قدددرهم، والرتضددي عددنهم. األمددر والنهددي
 .  ث عن مكانتهم يف املقدمات املمهدات يف مباحث الفصل األول من هذا البحثأفضنا يف احلدي

 :  من القواعد الفقهية اليت استند إليها القول بالتحرمي:  سابعا

هدددم قدددول حمفدددوف باألخطدددار، وإذا مثيدددل أدوار درء املفاسدددد، واتقددداء الشدددبهات؛ فدددالقول بت:  قاعددددة -1
يفهم ويعلم سريهتم اليوم، فلن جنددو غددا، بدل  سلمت إخصية فلن تسلم أخرى، وإذا وجدنا من

وسددترل تصددورات الفنددانني ألإخاصددهم هنبددا لكددل إددارد ووارد؛ فمددن اتقددى الشددبهات فقددد اسددتربأ 
 .(3).لدينه وعرضه

الصددحابة علددى تقدددير  أدوار مفسدددة حمضددة أو راجحددة ففندده حمددرم، ومتثيددل فيدده أن مددا  ددان:  قاعدددة -2
رعايدددة للمصدددلحة، وسددددا للذريعدددة، وحفاظدددا علدددى  رامدددة راجحدددة؛ ف وجدددود مصدددلحة فيددده، فمفسددددته

  .(4).جيب منع ذلك أصحاب حممد 

                                           
: اوند، حيدرآباد) 1أخرجه أبو بكر البيهقي يف السنن الكربى، مطبوع مع اجلوهر النقي البن الرت ماين املارديين، ط (  1

وأخرجه غريو، واألثر مشهور يعتمد .  111ص 11، ج21344، الرقم (ده 1344جملو دائرة املعارف النرامية، 
 .   عليه يف أبواب القضاء يف الكتب الفقهية

 .  متثيل الصحابة بني املصلحة واملفسدة، للد تور عبد الرمحن بن حسن النفيسة، مصدر سابق:  ينرر (  2
، للد تور مسعود صربس، مصدر (رؤية فقهية)لصحابة يف الدراما، جتسيد األنبياء وا.  ]وهو ما استند إليه الد تور املسري (  3

 [.سابق
 .   مصدر سابق.  هد 1393/  4/ 11وتاريخ ( 13)قرار هي ة  بار العلماء باململكة العربية السعودية، رقم  (  4
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أ ثدددر مدددن  ى متثيدددل أدوار الصدددحابةن املفاسدددد املرتتبدددة علدددفدددف:  قاعددددة املوازندددة بدددني املصددداا واملفاسدددد -3
وقددد حددرم اهلل جددل ثندداؤو اخلمددر وامليسدددر ألن  .(1) املصدداا، ومددا  انددت مفسدددته أرجددم فهددو ممندددوع

َيْس  ََُلوَنَك َع  ِن اْلَخْم  ِر َواْلَمْيِس  ِر قُ  ْل ِفيِهَم  ا ِإ ْ  ٌم   :  همددا أ ددرب مددن نفعهمددا، فقددال جددّل ثندداؤوإمث
َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْ ُمُهَما َأْكبَ ُر ِمن ن َّْفِعِهَما

 (2)  . 

 همفضدائل ون ر م يدذ إن موقف أهل السنة واجلماعة مما وقدع بدني الصدحابة مدن خدالف يتمثدل يف أهند:   امنا
علدددى عمدددوم  هتفاصددديلنشدددر  يفو عمدددا إدددجر بيددنهم مدددن خدددالف، اخلدددوض  يف ، ويتوقفدددونالددواردة يف السدددنة والسدددري

هددم جمتهددد فمددن  لّ :  ويقولددون. مددن صددنيع أهددل البدددع بددني عددوام النددا  إإدداعة تفاصدديله ؛ ويعتددربون أناملسددلمني
، فكدل مددنهم  دان ينشدد احلددق .إن إداء اهلل خطددمتوأصداب فلده أجدران، ومددن أخطدأ فلده أجددر االجتهداد، ويغفدر لده 

فمدن طعدن يف ، يسدبهم، أو يلعدن بعضدهم دل مدن مدن   ويتربؤون.  عنهم ونضيرت عدالتهم و ويرون .  ويبحث عنه
 . فهو ضال مضل، نعوذ باهلل من حاله، أحد منهم، أو استباح لعنه

واإلإدددكال فيهدددا ، ة واحددددةوقدددد اختدددار عمدددر رضدددي اهلل عنددده عددددم التحددددث عدددن واقعدددة السدددقيفة وهدددي حالددد
وهددو أفصددم وأعلددم، ويقدددر علددى إزالددة أس إإددكال يقددع بعددد ، ومددع هددذا مل لادددث هبددا احلجدديج، ضددعيف وبعيددد

إما بسمتاله أو بسمتال آالف الصحابة معه، فكيف من يريد أن يعرض تفصيالت اخلالف بيدنهم حدول ، اخلطاب
ومدع قلدة العدارفني مدنهج أهدل السدنة يف .  من املسدلمنيويشاهد  ل هذا ماليني  !؟أمور  ثرية سالت فيها الدماء

ويف إجددازة .  ا وعدددم تتابعهدداانقطدداع حلقاهتددطبيعددة املسلسددالت املتمثلددة يف عدددم توضدديم األمددور بهددذو الوقددائع، و 
 .  (3)فتم أبواب الشك وإيغار الصدور وسوء الرن يف الصحابة متثيل أدوارهم

صر أملا مما آل إليه حال البعن من اجملاهرة بسبهم والطعن فيهم عرب ومما ينبغي اإلعالن هنا أن قلوبنا تعت
 . صحبتهمحسن و  الصحابة يف إسالم ويطعنون ليل هنار فيها ينعقون، وسائل اإلعالم والفضائيات

بل إن من . ال بد من التنبيه إىل أنه ليو بواجب على املسلم معرفة ما وقع بني الصحابة من أحداثمث 
ومنه ، على طريقة السمتال وطلب املعرفة همبين الذس وقع اخلالف قضايا إثارة عن احلق صنيع املخالفني

 .(4)الطعن أو السب أو التكفريأو  ،انتهاء بالرفن، يف دينهم زرع الشكوك ينطلقون إىل

                                           
جتسيد األنبياء والصحابة .  ]وهو ما قالته جلنة اإلفتاء والبحوث وهي ة  بار العلماء بالسعودية، وعدد من علماء األزهر ( 1

 [.، للد تور مسعود صربس، مصدر سابق(رؤية فقهية)يف الدراما، 
 .  219سورة البقرة، اآلية  ( 2
، مقال منشور على سات والبحوثمر   التأصيل للدرا:  مسلسل احلسن واحلسني ومعاوية، رؤية فنية إرعية:  ينرر ( 3

:  صفحة اإلنرتنت. ]م11/13/2111:  موقع مر   التأصيل للدراسات والبحوث بتاريخ
http://taseel.com/display/pub/print.aspx?id=1199   .] 

 .  ، مصدر سابقمر   التأصيل للدراسات والبحوث:  مسلسل احلسن واحلسني ومعاوية، رؤية فنية إرعية:  يراجع مقال( 4

http://taseel.com/display/pub/print.aspx?id=1199
http://taseel.com/display/pub/print.aspx?id=1199
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، يف وقددت حنددن ني عمددوم املسددلمنيإن متثيددل أدوار الصددحابة يف األفددالم سيتسددبب يف إثددارة الفتنددة بدد:  اتاس  ع
.  م، وند ع فتيدل أس خدالف يثدور فديهمأإد احلاجة إىل تصدحيم مفداهيم عامدة أتبداع املدذاهب بغيدة التقريدب بيدنهب
 الصددحابة سيفضددي إىل تشددويش األفكدار، وسدديفتم بابددا جديدددا مدن الشددر، يتمثددل يف إنتدداج أفددالمأدوار متثيدل إن و 

 بعدنوقدد تسديء بعدن تلكدم األفدالم إىل  هب،اذأحدد املد أتبداعمعارضة ملا مت إنتاجه مدن قبدل ومتثيليات  مضادة
مددن قبددل مددن يناصددبهم العددداء ، وبددذلك تنتقددل القضددايا اخلالفيددة مددن سددطور  وخصوصددا عنددد إنتاجهددا الصددحابة،

تشدحن بدذلك فتعرض ليل هندار أمدام مدن يريدد أو ال يريدد، ، الكتب املوجودة على أرفف املكتبات إىل الشاإات
مددن االقتتددال املددذه  الددذس تعدداين مندده عدددد مددن البلدددان  ويعدد ز هددذا، يددةصدددور الشددعوب وتددمتجج بدده الفدد  الطائف

 .  سالمية يف هذو الرروف الصعبة اليت متر هبا منطقتنا اإلسالميةاإل

الددرأس حددول مسددألة اخلالفددة، وهددذا  عانددت ممددا نشددأ مددن خددالف يف قددد مددن املعلددوم أن األمددةبصددراحة ففندده و 
سدددوف ينكدددأ اجلدددراح، ويعيدددد ذا رهتدددا إىل البحدددث تدددأويالً وتفسدددرياً يف أمدددور خلدددت وانتهدددت بانتهددداء  أدوارهدددم متثيدددل

زمنهددا، واألصددل عنددد مجهددور األمددة عدددم جددواز البحددث فيهددا؛ ألن أخطددر مددا توجهدده األمددم إعددادة تكددرار نفسددها، 
 . ل بكل أبعادو وآمالهونبش ما  ان من هن ات يف مراحل تار ها؛ فاألمم القوية هي اليت تستشرف املستقب

 نوغريمهددا ممدد وامللحدددين واألإدقياء مثددل أيب جهددل وأيب ودب الكفدارالتمثيدل القيددام بددأدوار تضددمن ي:  اعاد ر 
ومدا جداء بدده  لرسدول ا وجيددرس علدى لسدانه سدب، ب ضدعفاءهمأو عدذّ م، حدارهبوأصدحابه و  عدادى الرسدول 
احلبكددددة الفنيددددة ومهددددارات اإلخددددراج يف التلفيددددق  اسددددتخدامب (1)واالجددددرتاء علدددديهموسددددب الصددددحابة  مددددن اإلسددددالم،

مدات  فريدة  داحللف بدالالت والعد ى، يتضمن التمثيدل أيضدا الدتلف  بكلو  .(2)والتشويق هبدف اإلقناع والتصديق
بتضدمن و .  ومتثيل ما فعلوو من بغي ومترد وطعدن وقدذف وإدتم ،لكتابه وألحكامهو   هلل ولرسوله ذم ما فيه أو
يف وجدده الصددحابة األجددالء يف عهددد اخلالفددة  قددد فعلهددا مددن وقددف املخ يددة الدديت  ددان األعمددالأيضددا متثيددل  تمثيددلال

ات منكدددر  اأهندددب مسدددلم شدددكوال ي.  مثدددل قتدددل أمدددري املدددمتمنني عمدددر واخلدددروج علدددى اخلليفدددة عثمدددان وقتلددده الراإددددة،
 .  عريمة

ني أو مدراقبني صدعب جددا الدتحكم يف أس عمدل سدينمائي مدن قبدل مشدرفني دينيدإنه مدن ال  :عشر الحادي
علميددددني يددددتم االسددددتعانة هبددددم مددددن خددددارج عددددامل الصددددناعة السددددينمائية؛ ألن الددددنأ وإن  ددددان ألهددددل العلددددم والدددددين 
مراجعتدددده، إال أن كددددريج الفلددددم عددددامل آخددددر ال يفكددددنهم الددددتحكم فيدددده، ويفكددددن للمخددددرج كددددريج مشدددداهد وحر ددددات 

                                           
 . هد ، مصدر سابق 1393/  4/ 11وتاريخ ( 13)قرار هي ة  بار العلماء باململكة العربية السعودية، رقم :  يراجع (  1
، للد تور (رؤية فقهية)حابة يف الدراما، جتسيد األنبياء والص:  يراجع.  ]وهذا ما ذ رو الد تور عبدالعريم املطعين (  2

 [.مسعود صربس، مصدر سابق
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قهددده إال الفندددان،  اللوحدددة الفنيدددة أو النصدددوص وأإدددكال وأحدددداث بالطريقدددة الددديت يريددددها باعتبدددار ذلدددك فنّدددا، ال يف
 .  األدبية ال يعرف أبعادها ومكامن اإلبداع فيها إال من له تذو  فين

إننا بفباحة إنتاج أفالم يتم فيها متثيل أدوار الصدحابة نفدتم البداب أمدام إمرباطوريدات اإلنتداج :  شرالثاني ع
يف اونددد، وغريمهددا مددن االسددتوديوهات  دوبددوي وو  األمريكيددة ةهوليددوود يف الواليددات املتحددد:  غددري اإلسددالمية، مثددل

ددري  سددلفنا؛ لتصددورها يف أفددالم ومسلسددالت  املنتشددرة يف  تلددف بقدداع العددامل، نكددون قددد قددّدمنا وددا تار نددا وديننددا وس 
دوات جهددا وفقددا لرغباهتددا السددي ة وخططهددا املددا رة، يف زمددن أصددبحت فيدده األفددالم والتمثيليددات تعددد مددن أهددم أوكرّ 

وتددمتدس دورا مهمددا يف توجيههددا فكريددا واجتماعيددا، ويف صددياغة الددرأس ، اوندسددة االجتماعيددة للشددعوب واجملتمعددات
اجلمدداهريس العددام، وقددد اسددتطاعت تغيددري أ دداط  ثددري مددن اجملتمعددات بصددورة سددريعة غددري متوقعددة، وهددو مددا أقددر بدده 

درسددني ودور الرتبيددة واملددار  واوي ددات العلميددة يف املتخصصدون يف االجتماعيددات، وأهدابوا بأهنددا تنددافو اآلبداء وامل
تربيددة األبندداء والددنشء، بددل وتددربيهم علددى عكددو االجتدداو الددذس يددربيهم عليدده أول ددك، وقددد أبدددى الفرنسدديون مددرارا 

 .  للثقافة الفرنسية وللغة الفرنسيني األمريكيةاستيائهم من غ و األفالم 

،  أذهدان الندا يف عينة حتويل احلق إىل باطل والباطدل إىل احلدقويسهل بعرض التمثيليات واألفالم بآليات م
أن :  واملثدددال علدددى ذلدددك.  وتغريدددر املشددداهدين هبدددا؛ ألن املشددداهدة ترسدددخ يف األذهدددان الوقدددائع الددديت يدددتم عرضدددها

اسدتطاعت تغيدري مفداهيم الندا  ومعلومداهتم التار يدة حدول  مضدت األفالم اونديدة الديت أنتجدت علدى مددى عقدود
ة اإلسددالمية الدديت حكمددت اونددد  سددمائة عددام، فقددد أظهددرت تلكددم األفددالم حكددام تلددك الفددرتة اإلسددالمية الدولدد

ووزرائها ومسمتوليها أهنم  انوا أصدحاب هدوى وإدهوات يعداقرون اخلمدور و دادنون النسداء واجلدوارس و دانوا ظلمدة 
لفضدائل الكريفدة الديت حتلّدى هبدا  ثدري ومارست اآللدة الفيلميدة تضدليال أخفدت بده  دل اإلجندازات احلسدنة وا.  وفسقة

متعددددة  الددذس  انددت تعدديش فيدده الدولددة اونديددة والتعددايش السددلمي مددن أول ددك احلكددام، و ددل االزدهددار احلضددارس
 .يف تلك احلقبة ال منية من تار ها الشعوب والثقافات واألديان

قدددر الددذس لاقددق الددربم املددادس، أمددا إن املعهددود يف الصددناعة السددينمائية أهنددا ال يهمهددا إال ال:  عش  ر ل  ثالثا
هدددو الدددذس يدددتم  ، فمدددا يرضدددي املشددداهدالندددواحي األخالقيدددة والدينيدددة واأل اديفيدددة واجملتمعيدددة والتار يدددة فدددال وزن ودددا

، وهكددذا سدديكون احلددال فيجتنددب إنتاجدده لتحاإددي اخلسددائر املاديددة ومددا يفددّل مندده أو ال يثددريو أو ال يعجبدده، إنتاجدده
 حسداب علدى (1)متثيليدة عدن الصدحابة، فسديطغى التكسدب املدادس الم تمتدى فيهدا أدوارمسلسالت وأف مع إنتاج

 .مع االبتعاد عن الدقة العلمية تقدمي الصورة الصحيحة

                                           
 . مصدر سابق.  هد 1393/  4/ 11وتاريخ ( 13)قرار هي ة  بار العلماء باململكة العربية السعودية، رقم :  يراجع  1
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، إنتاج األفدالم واملسلسدالت وغايدات يريدد املنتجدون حتقيقهدا خلف دوافعإن هناك :  نقول بدقة وللتوضيم
تتبعهدا قبدل أن تبددأ  خاصدة فهناك عناصر مهمة وإجدراءاتلسل أو فلم سينمائية إنتاج مس إر ة ةندما تريد أيفع

تثبدددت ربدددم تلدددك الشدددر ات فهدددي يف النهايدددة  إحصددداءاتقتصدددادية و اعمدددل دراسدددة جددددوى :  ومدددن أمههدددا، بدددذلك
املشددداهدين  فدددفذا  دددان عددددد. تردددل الفكدددرة واحددددةلكدددن ، ختلدددف هدددامش الدددربم فيمدددا بينهدددااوإن ، إدددر ات رحبيدددة

ن هندداك إنتدداج ملسلسددالت وأفددالم حددىت إن  انددت رغبددة  ثددري مددن النددا  أن يكددو ، بددال جدددوىغددري  دداف و احملتمددل 
ألن إنتداج الفلدم أو ؛ فيجب إذا تثبيت الواقع بلغة األرقام ال بدالقول والتمدين، املوافقة عليه فلن تتم نوع معنّي  من

مددن الدددول يعتمددد علددى  املسلسددل يكلددف مبددالغ ضددخمة وضددمان بيعدده للقنددوات الفضددائية ودور السددينما يف عدددد
األربدداح الددذس تتوقعهددا عنددد العددرض، وإذا وضددعنا يف احلسددبان تنددافو عدددة أعمددال فنيددة يف موسددم واحددد لتبدداع إىل 
تلك القنوات ودور السينما ففن أرباح املنتجني كضع للعرض والطلب واليت تتأثر مدى إقبال املشداهدين عليهدا، 

 ملنتجة أو العارضدة حمددود فدفن اخلسدارة لدن تكدون قدد حلقدت بالعمدل املندتجوإذا  ان هامش الربم املتوقع للشر ة ا
بل ما ستنتجه تلك الشر ة مستقبال أيضا، ويكدون اإلقددام إلنتداج عمدل جديدد  داطرة قدد تلحدق بالشدر ة فق ، 

أربداح إدر ات اإلنتداج جدير ذ درو أن و  .وهناك خطوات وعناصر أخرى ولكن ما ذ رت هو األهم. خسارة مجة
   .إىل مبالغ خيالية ضخمة توازس مي انيات بعن الدول تصل لفينا

واملسلسالت التار ية هي من أهم األعمال التمثيليدة، سدواء تلدك الديت حتكدي عدن قصدأ فيهدا إخصديات 
وتتسابق القنوات الفضائية يف عرض مدا تنتجده إدر ات .  دينية أو املرتبطة بأحداث تروس ما جرى أثناء احلروب

الم بغيددة اسددتقطاب آالف ممتلفددة مددن املشدداهدين، وغددين عددن القددول أندده  لمددا زاد عددددهم زاد بالتدداي إنتدداج األفدد
 . نات التسويقية وارتفعت أسعارهادخل القناة التلف يونية من اإلعال

، ال  قدددر مددن الثددروة املاليددةواحملصددلة النهائيددة يف  ددل هددذو اجلهددود واودددف األساسددي هددو السددعي جلمددع أ ددرب
 .  غري

 سبيل حتقيق هذو الغاية هل يهمها خدمة اإلسالم ؟  ويف
 هل تود خدمة التاريخ ؟ 

 هل تشارك يف البناء احلضارس ؟ 
 هل تبين إلإاعة القيم يف اجملتمع ؟ 

 هل تمتسو لثقافة حمرتمة ؟ 
 هل تسعى لتنوير النا  بالوقائع واألحداث وتوجههم التوجيه الذس  دم دينهم ودنياهم ؟  

 صورة من األحداث التار ية للنا  للعرة واالعتبار ؟  هل تود تقدمي
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علدددى مدددواالة الشددديطان ومشدددار ته مهامددده يف نشدددر الرذائدددل وإإددداعة  هدددذا بصدددرف النردددر عدددن اجتمددداع أ ثرهدددا
ما  الف إدرع اهلل تعداىل، إال مدن رحدم ريب، فهنداك مدن جّل الفواحش واستمراء الفسو  واستسهال احملرمات، و 

 .عمل ابتغاء األجر واملثوبة ويرجو رمحة ربهيدعو هلل ع  وجل وي

، يهداب اإلقددام عليده  ثدري مدن القدرة على متثيل الصحابة بأإخاصهم عمل صدعب فنيداإن   :عشر الرابع
، وهددذا ال ؛ إذ إن اهلل تعدداىل وهددب الصددحابة قدددرات خاصددة  ددي يكونددوا أهددال لصددحبة نبيدده املمثلددني أنفسددهم

، وأدواتدده والفنددانني ينقصددهم أدذ فنيددات  تابددة التدداريخ التمثيليددات ابتّددأن      مددا  .يفكددن تصددورو يف العمددل الفددين
اليت ال يفكن معاجلة حياة همتالء بعيدا عنها؛ فهم ج ء ال يتجد أ مدن السدرية النبويدة  النبوية فضال عن  تابة السرية

  .(1)من جرح وتعديلالشريفة اليت ال يصم  تابتها أو اخلوض فيها بعيدا عن الت ود بأدوات علم احلديث 

 يدة أمه لده التمثيلدي، والدنأ  العمل ويعترب املمثل حمورا للعمل التمثيلي، فرباعته يف أداء الدور هو مناط جناح
وقدد يكدون ضدعيفا ور يكددا ، را لكدن يفسددو أداء املمثدل السديرا ومددمتثّ قدد يكدون الدنأ قويّدأيضدا، و  عندد رواد الفدن

واملمثلددون .  يعتددربون املمثددل حمددور العمددل الفددين( دو هوليددو )اجلددوائ  والنقدداد يف ولكددن لاييدده املمثددل املبدددع و ثددري مددن 
 .  أإهر من الكتاب لنصوص األفالم واملسلسالت وأ ثر تأثريا

، وعليده فدفن اعتمداد املفديت بداجلواز ا العمل املنتجأهنم مل يشاهدو  متثيل أدوار الصحابةوذ ر بعن من أجاز 
املمثلددني هددو جهددل فددين وتقصددري يف االجتهدداد يددرد قددول اجمليدد  ويضددعفه، و ال  علددى الددنأ وحدددو دون تقيدديم أداء

بعددا عدن فهذا من التجرؤ على الفتيا، ومن أعردم أول دك املفتدني ، جيوز له أن يفيت يف نازلة مل يستوعب جوانبها
أراح النددا  مددن  أن املمثددل جمددرد أداة إلكرتونيددة حمكددوم بددالنأ ومقيددد بدده، هددذا :بددالفن وحقيقتدده الددذس يقددول العلددم

النردددر يف فتدددواو، وهدددذا مدددا يبدددني النردددرة املقاصددددية للمجدددامع العلميدددة الددديت يوجدددد هبدددا م دددات العلمددداء عنددددما أفتدددت 
 .(2)ثر ضغوط الواقع والتفاعل اخلاطر معهإبالتحرمي، وتعجل من أفىت باإلباحة و 

                                           
، للد تور مسعود (رؤية فقهية)ا، جتسيد األنبياء والصحابة يف الدرام:  يراجع.  ]وهو ما ذ رو الد تور عبد الفتاح عاإور (  1

 [.صربس، مصدر سابق
؛   وهنا .   ، مصدر سابقمر   التأصيل للدراسات والبحوث:  مسلسل احلسن واحلسني ومعاوية، رؤية فنية إرعية (  2

احلديث النبوس الشريف الذس أخرجه البخارس بسندو إىل النعمان بن نقف مع األديب مصطفى صاد  الرافعي عند 
م ث ل  اْلق ائ م  ع ل ى ح د ود  اهلل  و اْلو اق ع  ف يه ا   م ث ل  قد ْوٍم اْستد ه م وا ع ل ى : )بشري رضي اهلل عنه، عن الن  صلى اهلل عليه وسلم

أ ْسف ل ه ا، ف ك ان  ال ذ ين  يف  أ ْسف ل ه ا إ ذ ا اْستد ق ْوا م ْن اْلم اء  م ر،وا ع ل ى م ْن فد ْوقد ه ْم،  س ف ين ٍة ف أ ص اب  بد ْعض ه ْم أ ْعال ه ا و بد ْعض ه مْ 
يب ن ا خ ْرقًا و ملْ  ند مْتذ  م ْن فد ْوقد ن ا: فد ق ال وا أ خ ذ وا ع ل ى أ ْيد يه ْم جن  ْوا  ف ف ْن تد ر   وه ْم و م ا أ ر اد وا ه ل ك وا مج  يًعا، و إ نْ ! ل ْو أ ن ا خ ر قْدن ا يف  ن ص 

أقف أمام احلديث الدقيق أتعرف أسرارو، ففذا هو يشرح ي :  ، قال الرافعي[132ص 3، ج2493(]و جن  ْوا مج  يًعا
س،ه  أ ا يقول ي ما يقول املعلم لتلميذو فكان (.  و جن  ْوا، وإن تر وو هلك وهلكوا( )أفهمت؟: )ويهديين هبديه؛ مث أ ح 

ذا احلديث يف نفسي  الم طويل عن همتالء الذين  وضون معنا البحر، ويسمون أنفسهم باجملددين، وينتحلون ضروبًا و
 حرية الفكر، والغرية، واإلصالح؛ وال ي ال أحدهم ينقر موضعه من سفينة ديننا وأخالقنا وآدابنا : من األوصاف

http://taseel.com/display/pub/print.aspx?id=1199


 

27 

 

 داء أدوار الشخصديات الدينيدة،عدن أ واملمدثالت هتّيب  ثري من املمثلنيوبصرف النرر عن دين املمثل فقد 
، ويتعللدون هدذا هدو واقدع احلدال يف الددول الغربيدة.  نددم بعدد أن قدام بتمثيدل تلدك األدوار قدد رفضوها، وبعضدهمو 

شددديتهم مدددن تقددددمي الشخصدددية خل وإمددداتلدددك الشخصددديات  أدوار ثيدددلمدددن مت أهنم أقدددلّ بددد عدددرتافهمال ، إمدددايف الدددرفن
أن املخدرجني لدن يقبلدوهنم يف أعمدال  ملشاهد عن عملهم ضعيفا، وإمدا، أو أن يكون مستوى رضا ابصورة ناقصة

  .(1)ن  من األنبياء  دور أخرى الرتباطهم بتمثيل

إن املتتبددع لألفددالم املنتجددة عددن الشخصدديات احملرتمددة العاديددة جيددد أن العامددة مل يرضددوا هبددا،  : عش  ر الخ  امس
ما أخرجددددت أفددددالم ومسلسددددالت عددددن بعددددن وقددددد حدددددثت ردود أفعددددال غاضددددبة جدددددا مددددن عامددددة املسددددلمني بعددددد

 الصحابة الكرام؟  

هندداك اتفدا  علددى أندده مل يوجدد إىل اآلن مددن رضددي مددن ، فبصدرف النرددر عددن الددين الددذس يددمتمن بده املشدداهد
عمددل سددينمائي أو متثيلددي مت عرضدده لشخصددية عامددة، سددواء  انددت إخصددية قصصددية، أو دينيددة، أو سياسددية، أو 

ذو األعمددال إرواء غليددل املشدداهد يف أن يددرى أن التمثيددل  ددان جيدددا أدى الدددور وطنيددة، أو غريهددا، فلددم تسددتطع هدد
مجدع املشداهدون علدى أن أويف  ثدري مدن األحيدان .  املطلوب بكفاءة، ودوما  رج املشداهد بانتقداد مدن ندوع معدني

الشخصددية :  وعلددى سددبيل املثددال.  الشخصددية الدديت مت عرضدها  قددرأوا عنهددا يف الروايدات ليسددت هدديالشخصدية الدديت
روبددن هددود، أنتجددت حولدده عشددرات األفددالم، لكددن  ددل فلددم  تلددف جددذريا عددن اآلخددر يف :  الشددهرية يف الروايددات

                                                                                                                                
تماعية يصنع فيه ما يشاء، ويتوالو  يف أراد، موجًها حلماقته زاعًما أنه موضعه من احلياة االج... بفأسه، أس بقلمه 

وجوًها من املعاذير واحلجج، من املدنية والفلسفة، جاهاًل أن القانون يف السفينة إ ا هو قانون العاقبة دون غريها، 
يكون على اجلرم  فاحلكم ال يكون على العمل بعد وقوعه  ما لاكم على األعمال األخرى؛ بل قبل وقوعه، والعقاب ال

يقرتفه اجملرم  ما يعاقب اللأ والقاتل وغريمها، بل على الشروع فيه، بل على توجه النية إليه، فال حرية هنا يف عمل 
ال حتمل ( اخلر )يفسد خشب السفينة أو يفسه من قرب أو بعد ما دامت ملججة يف حبرها، سائرة إىل غايتها؛ إذ  لمة 

السمو الروحي األعرم، (]أوسع قرب)ليو وا إال معىن واحد وهو ( أصغر خر )وهنا لفرة يف السفينة معناها األرضي، 
 [. ، وما بعدها22ص. للرافعي، مصدر سابق

 Playing Jesus wrecked my career': Passion of the Christ actor': انرر مقاال بعنوان (  1
said Hollywood has shunned himتبه  ، :PAUL THOMPSON  يف الصحيفة

:   يف اإلنرتنت على الراب . ]2111مايو  2ونشر بتاريخ  Mail Onlineااللكرتونية 
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1382515/Passion-Christ-

actor-Jim-Caviezel-said-Hollywood-shunned-him.html  .]وانرر مقاال آخر بعنوان   :
Actors/Actresses: Roles they refused or didn't get  وهذا املقال لاتوس على أمساء العشرات ،

.  من مشاهري املمثلني الذين رفضوا أداء أدوار معينة، ومنها أدوار تتعلق بتمثيل الذات اإلوية وبعن األنبياء
[http://www.listal.com/list/roles-they-refused-didnt-get  .] 
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لديو هدذا روبدن هدود الدذس عرفنداو :  مشاهدو وطريقة التمثيل فيه وأما نه وإخراجه، واملشاهدون  ل مرة يقولدون
 . قبل أ ثر من قرنني، ومت إنتاج أفالم عديدة حووا وهكذا احلال مع رواية أولفر تويست اليت   تبت.  يف الرواية

األنبيددداء، فهدددذا عيسدددى ابدددن مدددرمي عليددده السدددالم، مل يدددرض ال  أدوار واألمدددر  دددان أإدددد وأسدددوأ عنددددما مت متثيدددل
فيهددا بأإددكال وألددوان  نتجددت عندده عليدده السددالم، ومت متثيددل دورواملسددلمون وال النصددارى عددن م ددات األفددالم الدديت أ

.   ئهدداقدداموا بأدا الددذين متباينددة ومتناقضددة، بددل وانتقدددوا تلددك األفددالم،  مددا تربمددوا مددن املمثلددني وأوصدداف وأخددال 
ظهدور ممثدل طويدل  فيده ، انتقدد الندا Passion of the Christفلدم آالم املسديم ، فوعلدى سدبيل املثدال

سديم عليده السدالم ال اجلسم، أزر  العينني، إبه عار، يقع حتت عذاب اجلالدين، بشدكل مهدني، وذ دروا بدأن امل
وتددذمر اليهددود مددن الفلددم، معللددني بأندده يسدديء إلدديهم، حيددث مت إظهددارهم بددأهنم  دددانوا .  يفكددن أن يكددون  ددذلك
 .  يسومونه سوء العذاب

 ددذلك عندددما يكددون التمثيددل عددن إخصددية وطنيددة أو سياسددية عاإددت   عددادة واألمددر يكددون غددري مرضددي عندده
واألصدقاء بسوء اإلخدراج والتمثيدل والوقدوع يف هفدوات، وأن مدن مت متثيلده  مع النا ، فيقع إمجاع الورثة واألقارب

وعلى سبيل املثال رئيو مصر األسبق حممد أنور السادات الذس أنتج فيلم عدن .  مل يكن أبدا وفق ما مت عرضه
يقدمون حياتدده مل يددرض عندده ابندده وال أسددرته، وذ ددروا بددأن الفلددم مل يددمتت حقدده، وأخطددأ يف نددواح عديدددة، وأهنددم سدد

 .أفالمأنتجت يف سري حياهتم  واحلال مل  تلف مع حكام آخرينبشكوى يف احملا م، 

هدل يرضدى أحددنا مدن األحيداء أن يفثدل عنده إدخأ آخدر يف :  والسمتال الدذس ينبغدي أن يتبدادر إىل أذهانندا
 متثيليات أو أفالم؟

ل سددينمائي مت إنتاجدده وع ددرض أندده قددد حدددثت ردود أفعددال غاضددبة جتدداو مسلسدد ال بددد مددن اإلإددارة إىلهنددا و 
مدددمتخرا يف عددددد مدددن الفضدددائيات باسدددم عمدددر بدددن اخلطددداب، ومت االدعددداء بدددأن إنتاجددده  دددان حتدددت مراقبدددة عددددد مدددن 

وآل البيددت والعشددرة املبشددرين باجلنددة يف األعمددال  صددحابة الندد   متثيددل أدوارالعلمدداء، فقددد جدددد األزهددر رفضدده 
 ما ندد  ثري مدن العلمداء وعدربوا عدن .  سالمية يف األزهر بتحريفهااإلالدرامية، استنادا إىل فتوى جممع البحوث 
 .(1)استيائهم جتاو إنتاج هذا املسلسل وعرضه

                                           
فقد صرح الد تور عبد املعطي بيومي بأنه يتمسك برأس األزهر :  بيانات وتصرلاات االستنكار وفيما يلي  اذج من (  1

وجممع البحوث اإلسالمية منع متثيل الرسل واألنبياء وآل بيت الرسول، والعشرة املبشرين باجلنة، ومنهم اخللفاء 
اصطفاهم املوىل ع  وجل عن سائر خلقه،  وذ ر بأنه من ناحية الرسل واألنبياء فهمتالء نوعية من البشر. الراإدون

إن اهلل اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على )وتنطق هبذا آيات القرآن الكرمي يف قول املوىل ع  وجل 
إن املمثل الذس يقوم بتجسيد إخصيات األنبياء والعشرة املبشرين باجلنة، يكذب :  وأضاف الد تور بيومي(.  العاملني

إنه متثيل وهذا ليو بصحيم، :  وأن املمثل حينما يقوم بدور عمر بن اخلطاب، فكأنه يقول.  ء غري صحيمويدعى ادعا
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مصدداا عديدددة  ال مددربر ملددن يددعي أن يف تلددك املسلسددالت التمثيليددة واألفدالم السددينمائية:  عش  ر الس ادس
ِبْس ِم اهلِل ال رَّْحمِن :  ، قدال تعداىلى يف ذلدك؛ ألن  تداب اهلل قدد  فدى وإدفعلى سري الصحابةالتعرف  تتمثل يف
َُ قُ ْرآنً ا َعَربِيًّ ا لََّعلَُّك ْم تَ ْعِقلُ وَن   الر تِْلَك آيَ اُت اْلِكتَ اِب اْلُمبِ ينِ  الرَِّحيِم  َنْح ُن نَ ُق  ُّ َعَلْي َك  ِإنَّ ا َأنَزْلنَ ا

َنا ِإلَْيَك َه َذا اْلُقْرآَن  َلَق ْد   : وقدال تعداىل.   (1) َوِإن ُكنَل ِمن قَ ْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلينَ َأْحَسَن اْلَقَصِ  ِبَما َأْوَحي ْ
ُْوِلي األَْلَباِب َما َك اَن َح ِديثًا يُ ْفتَ  َرى َولَ  ِكن َتْص ِديَق الَّ ِذي بَ  ْيَن يََديْ ِه  َرٌة ألِّ َوتَ ْفِص يَل ُك لَّ َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعب ْ

 .   (2) ْذِمُنونَ َدْيٍء َوُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْوٍم ي ُ 

إظهدددار مكدددارم األخدددال ، وحماسدددن اآلداب، مدددع التحدددرس للحقيقدددة، : مدددا يقدددال مدددن وجدددود مصدددلحة، وهددديو 
فهددذا جمددرد فددرض ، وضددب  السددرية، وعدددم اإلخددالل بشدديء مددن ذلددك بوجدده مددن الوجددوو؛ رغبددة يف العددربة واالتعدداظ

لنوع من التمثيدل يأبداو واقدع املمثلدني، ورواد ففن من عرف حال املمثلني وما يهدفون إليه عرف أن هذا ا، وتقدير
 .(3)التمثيل، وما هو إأهنم يف حياهتم وأعماوم

ففهنددا ال تعتددرب أيضدداً، ألندده  الدددعوة إىل اإلسددالم وإظهددار ملكددارم األخددال  مصددلحة  متثدديلهمولددو فددرض أن يف
ومدن القواعدد .    مدن قددرهميعارضها مفسدة أعرم منها، مما قد يكون ذريعة النتقاص األنبيداء والصدحابة واحلد
أن املصددددلحة إذا عارضددددتها : املقددددررة يف الشددددريعة اإلسددددالمية أن املصددددلحة املتومهددددة ال تعتددددرب ، ومددددن قواعدددددها أيضدددداً 

مفسدة مساوية وا ال تعترب؛ ألن درء املفاسد مقدم علدى جلدب املصداا ، فكيدف إذا  اندت املفسددة أعردم مدن 

                                                                                                                                
إن األزهر يرفن :  وقال الشيخ علي عبد الباقي، أمني عام جممع البحوث اإلسالمية باألزهر. ولعله أقرب إىل الكذب

ستنادا إىل فتوى جممع البحوث اليت حترم ظهور عرض مسلسل الفارو  عمر، ممت دا أن قرار اجملمع بالرفن، جاء ا
األنبياء والصحابة وآل البيت يف األعمال الدرامية، مشريا إىل أن األزهر خاطب مجيع اجلهات املسمتولة ملنع عرض 
.  املسلسل على إاإة الفضائيات يف مصر، موضحا أن األزهر ليو له أس سلطة ملنع عرض املسلسل خارج مصر

جممع البحوث برفن عرض املسلسل صدر باإلمجاع، واستند إىل أن ظهور األنبياء وآل البيت والعشرة وأضاف بأن قرار 
.  املبشرين باجلنة على الشاإة حرام إرعا، وبالتاي فرهور إخصية عمر بن اخلطاب يف أس عمل ممنوع وغري مقبول

ن قرار منع جتسيد اخللفاء الراإدين وآل البيت وأوضم الشيخ عبد احلميد األطر ، رئيو جلنة الفتوى األسبق باألزهر، أ
والعشرة املبشرين باجلنة، يشمل األعمال الفنية اليت تنتج أو تعرض داخل مصر وخارجها، الفتا إىل أن جتسيد النبيني 

يوجد  ال جيوز تصوير الرسل واألنبياء أو ظهورهم يف أعمال فنية؛ ألن همتالء ال: واملالئكة والصحابة أمر مرفوض، مضيفا
وأعلن سيد درويش، مسمتول اللجنة الفنية بفحدى اجلماعات اإلسالمية .  من يفاثلهم من البشر يف القدر أو القدوة

الشهرية مصر تضامن اجلماعة مع موقف األزهر الرافن لعرض املسلسل متاما، الفتا إىل أن جتسيد عمر بن اخلطاب يف 
واعترب جتسيد آل ..  يف مصر« الفارو  عمر»فن عرض مسلسل ر :  حتقيق صحفي بعنوان. ]عمل درامي غري الئق

 [.البيت حرام إرعا، مصدر سابق
 .     3-1:  سورة يوسف (  1
  .   ، سورة الرعد111اآلية  (  2
 . هد، مصدر سابق 1393/  4/ 11وتاريخ ( 13)قرار هي ة  بار العلماء باململكة العربية السعودية، رقم  (  3
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نفعهددا علددى  وهندداك وسددائل مشددروعة أخددرى ثبددت .ثيددل األنبيدداء والصددحابةاملصددلحة وأرجددم،  مددا هددو الشددأن يف مت
 .  (1)مدى التاريخ

يضدددديع يف  –علددددى افرتاضدددده  –وإذا  ددددان ي رددددن أن يف هددددذا التمثيددددل مصددددلحة، أو إيصددددال فكددددرة مددددا، فهددددذا 
عددددل متاهدددات التمثيددددل، وانشدددغال املشدددداهد بالصدددور، وعدددددم اهتمامدددده باملضدددمون، ذلددددك أن املشددداهد يف غالبدددده ينف

 .(2)بالصور واإلثارة، فال يهتم يف غالب األحوال بفكرة، أو غاية يرن املمثل أنه لاققها من خالل متثيله
إن متثيددل أدوار الصددحابة ال  دددم التدداريخ أبدددا، بددل إن مددن أخطددر أقددوال الددداعني إىل متثيددل :  عش  ر الس  ابع
بعيداً عن ال يدف والكدذب، حدىت يعدرف  إن اودف منه عرض التاريخ اإلسالمي بشكل حقيقي: الصحابة قووم

املسددلمون وغددريهم حقيقددة اإلسددالم ورمددوزو، وهددذا القددول غددري صددحيم؛ فالتدداريخ الددذس سددجل مراحددل األمددة منددذ 
ندد ول رسددالتها مل يكددن مكددذوباً، أو م يفدداً حبيددث يددأيت مددن يقددول بعددد  سددة عشددر قرندداً إن متثيددل الصددحابة سدديعيد  

أن هناك بعن اون ات اليت انسلت إىل هذا التاريخ، فليو من املعقدول إعدادة    تابة هذا التاريخ، وحىت لو فرض
إن تداريخ رمدوز األمدة مدن الصدحابة والتدابعني . فلدم أو مسلسدل متثيلدي يرجدى مدن ورائده االرتد ا  تابته من خالل 

يف  تلددف ومددن سددار علددى طددريقهم، مسددطور يف بطددون الكتددب الدديت أل فهددا رجددال أمندداء، وحافرددت عليهددا األمددة 
مراحلها، واملسلمون يعرفون جيداً هذو الكتب، ويروهنا مصدراً أميناً لرتاجم رموزهم، فليو إذاً مثة حاجدة لكتابدة 

و دان حري داً مدن يقدول هدذا القدول أن يعدي أن إظهدار حقيقدة اإلسدالم تدتم مدن خدالل . تار هم من خالل التمثيدل
 .(3)وسلو اً ممارسة املسلمني وذو احلقيقة قوالً وعمالً 

الدذس صداغه  ويف الواقع العملي على مدى قرون متطاولة مل نعرف حنن تار نا اجمليد، إال من خالل الكدالم
والدعوى بأن التمثيل يرس دخ مدنهج الصدحابة يف أذهدان املشداهدين، فهدي جمدرد ظدن؛ . العلماء تار اً وعلماً وذ راً 

ستشعارهم لعرمته وأنه الدين احلدق، ومدن خدالل املعاملدة الرإديدة ألن الذين يدخلون يف دين اهلل إ ا يدخلونه با
. واملوعرددة احلسددنة، ومل نعلددم إىل اآلن أن أحدددا دخددل الدددين اإلسددالمي بعددد مشدداهدة فدديلم أو مسلسددل لصددحايب
 . وإ ا يهديهم اهلل إليه قبل  ل إيء، مث ما جيدونه فيه من العدل واحلق، ونفي الرلم، وموافقته لفطرة اإلنسان

مدددا يقدددال بدددأن التمثيدددل أ ثدددر تدددأثرياً يف النفدددو  مدددن التحددددث والسدددماع اجملدددردين لقصدددأ :  عش   ر الث   امن
الصددددحابة، ومددددن خاللدددده يفكددددن ترسدددديخ مندددداهج الصددددحابة وتوجيهدددداهتم وممارسددددتهم لألحكددددام الشددددرعية بكددددل دقددددة 

تابدده الكددرمي ، فهددذا وإخددالص وتغددذيتها يف أذهددان املشدداهدين، وقددد أ ثددر اهلل عدد  وجددل مددن ضددرب األمثددال يف  
قددول غددري صددحيم؛ ذلددك أن مشدداهدة الفلددم عمددل وقدديت ظددريف ينتهددي بانتهدداء مشدداهدته، وقلمددا يرسددخ يف الددذهن، 

                                           
 .  ع الفقهي اإلسالمي، بالرابطة مكة املكرمة يف حكم متثيل األنبياء والصحابة، مصدر سابققرار اجملم (  1
 .  متثيل الصحابة بني املصلحة واملفسدة، للد تور عبد الرمحن بن حسن النفيسة، مصدر سابق:  ينرر (  2
 .  ، مصدر سابقمتثيل الصحابة بني املصلحة واملفسدة، للد تور عبد الرمحن بن حسن النفيسة (  3
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وهو  األحداث اليت تقع ليل هنار أمام اإلنسدان، فدال يلقدي أل ثرهدا بداال، بدل ينسدى أ ثرهدا إن مل نقدل  لهدا إال 
مشدداهدهتم لفلددم فددفهنم قددد ال يتددذ رون إال حلرددات معينددة،  مددا ربطددت بغددرض معددني، وإذا سددألنا املشدداهدين بعددد

لكن القراءة كتلف عن املشاهدة، فالقارئ وخصوصا من يريد التعلم يفعن يف التلقدي والفهدم وهدو أ ثدر رسدوخا، 
 .  مع متكن القارئ من التكرار والرجوع للفقرات مرارا وحريته يف الرت ي  على ما يريد فهمه

قدددد أ ثدددر مدددن ضدددرب األمثلدددة يف القدددرآن فقدددول  وتعددداىل بدددأن اهلل سدددبحانه ل أيضدددامدددا يقدددا:  عش   ر التاس   ع
الصددحابة استشددهاد يف غددري حملدده؛ ذلددك أن اهلل عدد  وجددل  أدوار صددحيم، ولكددن االستشددهاد بدده علددى إباحددة متثيددل

هم حددني يضددرب األمثددال للعبدداد إ ددا يضددرهبا حقدداً وصدددقاً لكددي يتفكددروا يف حقيقددة خلقهددم، ليدددر وا مددا جيددب علددي
َُ ِم َن السَّ َماء  : حنوو من طاعته وعدم معصيته، ففي قولده مدثالً  نْ َيا َكَم اء َأنَزْلنَ ا َواْ  ِرْب َلُه م مَّثَ َل اْلَحيَ اِة ال دُّ

ََْصَبَح َهِشيًما َتْذُروَُ الرِّيَاُح وََكاَن اللَُّه َعلَ ى ُك لِّ َد ْيٍء مُّْقتَ ِدرًا تعلديم ودم أّن   (1) فَاْختَ َلَط بِِه نَ َباُت اأْلَْرِض َف
م ثل حياهتم الددنيا  مثدل املطدر الدذس ين لده علدى األرض فيخدتل  هبدا فتنبدت نباتداً م دهدراً، مث يتحدّول هدذا النبدات 

أهنددا هبددذا املعددىن جمددرد : إىل حطددام تددذروو الريدداح، فاحليدداة عندددما يددأذن اهلل بنهايتهددا تكددون علددى تلددك الصددفة، أس
من خالل قدرة اهلل؛ ألنه هو الذس خلقهدا أصداًل، وهدو القدادر علدى هنايتهدا،  ظرف زمين حمدود، وهنايتها معلومة 

أمددا التمثيددل فددال يعدددو  وندده .   لَكَدد  َ  يكُدددل لَكَددا كيددٍ   َددَد ر      َدد  س    ... :  مددا قددال عدد  وجددل يف آخددر اآليددة
 .(2)خيااًل، قد يكون جملرد التسلية واللهو، وإن  ان أصحابه يرون فيه غاية

أهم اآلثار السي ة إلنتاج أفالم ومسلسالت تمتدى فيها أدوارا عدن الصدحابة الكدرام ومشداهدهتا :  رونالعش
 : على املشاهدين واألجيال املسلمة

إن  ثددددريا مددددن األحددددداث الددددواردة يف السددددنة ويف سددددري الصددددحابة لددددو مت متثيلهددددا ألدى إىل ارتكدددداب حمرمددددات  -1
 صددلى اهلل عليدده وآلدده وسددلمعرددة الدديت نطددق هبددا الرسددول عريمددة، فتخيددل أخددي القددرآن  يددف يددتم متثيددل املو 

  !للصحايب الذس ضحك من قامة أحد الصحابة القصرية عندما رآو يصعد خنال؟

ن متثيددل الصددحابة يددمتثر سددلبا علددى نفسددية املشدداهد، وقددد جيددرح مشدداعرو، فهددو عندددما يشدداهد متثدديال عددن إ -2
تدب السدرية عدن مددى قوتده و يفيدة كلصده مدن صحايب جليل مثل مح ة بن عبداملطلب، بعدما ما قدرأ يف  

، وصدددرعه يدددوم بددددر صدددناديد املشدددر ني، مث استشدددهادو الوثنيدددة، وضدددربه أبدددا جهدددل لتعرضددده لرسدددول اهلل 
ة محد ة بدن عبدد والتمثيل به، فكيف يكون إعور هذا املشداهد وإحساسده حدني يدرى ممدثالً ينتحدل إخصدي

 قندداة أخددرى يف أحضددان فتدداة يشددرب اخلمددر ويقددامريف  و يفثددل بدداألمو إددي اً آخددر؟ أواملطلددب، بعددد أن رآ

                                           
 .    41سورة الكهف، اآلية  (  1
 .  متثيل الصحابة بني املصلحة واملفسدة، للد تور عبد الرمحن بن حسن النفيسة، مصدر سابق:  ينرر (  2
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و دذا ، وقد أدت دور زينب بنت علي رضي اهلل عنه امدرأة يف  امدل زينتهدا وما ياجهدا!. ويرتكب الكبائر
، أفمدن هدمتالء وهكدذا يدتعلم يف مسلسالت أخرى سي ةرضي اهلل عنه، واألوىل مثلت أدوار  زوجة احلسني
 .(1)؟ اإليفان والسنةاملشاهدون 

وأ ثدددر أهدددل التمثيدددل ليسدددوا بأهدددل تقدددوى وصدددالح  -إن جمدددرد النردددر إىل أهدددل الفسدددق والفجدددور مدددذموم،  -3
أن أم جريج العابد عندما غضبت منه دعت عليه بأن ال يفيتده اهلل حدىت يريده  (2)ويف البخارس –واستقامة 

ذنب  لمددددا إن ممددددا تعرددددم بدددده الصددددغائر مددددن الددددذنوب أن يستصددددغر الددددذنب؛ فددددفن الددددو .  وجددددوو املومسددددات
استعرمه العبد  من نفسه صدغ ر عندد اهلل تعداىل، ألن اسدتعرامه يصددر عدن نفدور القلدب عنده و راهيتده لده، 
وذلددك النفددور يفنددع مددن إدددة تددأثرو بدده؛ واستصددغارو يصدددر عددن اإللددف بدده، وذلددك يوجددب إدددة األثددر يف 

متمن يدرى ذنوبده  أنده إن املد :  )قدال عدن الند   وقد جاء يف صحيم البخارس عدن ابدن مسدعود. القلب
 ( فقددال بدده هكددذا، علددى أنفدده وإن الفدداجر يددرى ذنوبدده  ددذباب مددرّ ، حتددت جبددل  دداف أن يقددع عليدده قاعددد

وإ ا يعرم الذنب يف قلب املدمتمن لعلمده لدالل اهلل، فدفذا نردر إىل ع ر دم مدن عصدى بذنبده هدذا رأى .  (3)
إنكدددم لتعملدددون أعمددداال هدددي يف : هم ولدددذلك  دددان يقدددول بعدددن الصدددحابة رضدددي اهلل عدددن. الصدددغرية   بدددريةً 

ددددعر  ندددا نعددددد،ها علدددى عهدددد رسددددول اهلل   وإن التسددداهل يف النرددددر. مدددن املوبقددددات أعي دددن كم أد ، مدددن الش 
 .والعياذ باهلل. إىل أهل الفسق والفجور يمتدس إىل موت القلب وعدم ن وعه إىل النهي عن املنكر وإدامته

 .  ثيل ألدوار الصحابة والسلف ال باالمتثال ألحكام الشريعةأن ذلك يفضي إىل نشوء أجيال هتتم بالتم -4

 لمات بذي ة أو أحداثا مريبة مل تكن مرت عليه   واملسلسل قد يرى املشاهد ويسمع من خالل الفلم -5
 .للصحابة الكرام؟ يعرفوا إال التعريم واحلبفماذا يكون أثر ذلك على نفو  أول ك الذين مل . من قبل
ندده مل يتبددق لنددا يف عددامل األسددوة والقدددوة إال الصددحابة، فمددن األوىل أن نبتعددد عددنهم، إ:  العش  رونالح  ادي 

 .(4) وإن  ان هناك إفال  يف موضوعات جيدة يف الفن، فلتكن بعيدة عن همتالء الصحابة
فكيف باالزدراء .. ز احلكمو إذا  نا يف زماننا هذا نف ع من هتمة تسمى االزدراء برم:  عشرونوالالثاني 

 .(5)!اإلسالم؟ برموز

                                           
؛ مسلسل احلسن .  متثيل الصحابة بني املصلحة واملفسدة، للد تور عبد الرمحن بن حسن النفيسة، مصدر سابق:  ينرر (  1

 .  ، مصدر سابقمر   التأصيل للدراسات والبحوث:  ني ومعاوية، رؤية فنية إرعيةواحلس
   .179ص 3، ج2432اجلامع الصحيم، الرقم  (  2
   .  34ص 3، ج1313اجلامع الصحيم، الرقم  (  3
، للد تور مسعود (رؤية فقهية)جتسيد األنبياء والصحابة يف الدراما، .  ]محد عمر هاإموهو ما ذهب إليه الد تور أ (  4

 [.صربس، مصدر سابق
 [.، للد تور مسعود صربس، مصدر سابق(رؤية فقهية)جتسيد األنبياء والصحابة يف الدراما، . ]وهو رأس بعن علماء األزهر(  5
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ال ضددمان عنددد اإلفتدداء بدداجلواز بالضددواب  املقيّدددة والشددروط احملكمددة يف حددال اإلفتدداء   :والعش  رون الثال  ث
بددداجلواز أن يكدددون هنددداك التددد ام هبدددا مدددن قبدددل منتجدددي تلدددك األفدددالم، بدددل تبقدددى تلدددك الضدددواب  والشدددروط خاضدددعة 

وإذا  ندددا . وهدددذا إذا أحسدددنوا صدددنعا، وأسددددوا معروفدددا .لالجتهددداد يف الفهدددم أوال، ويف تن يلهدددا علدددى املشددداهد ثانيدددا
نتحدددددث عددددن الضددددواب  والشددددروط فعددددامل الصددددريفة اإلسددددالمية لدددديو ببعيددددد، ففددددي  ددددل فددددرتة نددددرى وقددددوع جتدددداوزات 
واسدتحداث حيددل للتحلددل مددن الربددا، فهدل سدديقف منتجددو األفددالم مكتوفددو األيددس مددن ارتكدداب  الفددات إددرعية 

 !ودينية وتار ية؟
إدددددرعا متثيدددددل أدوار األنبيددددداء والصدددددحابة وإنتددددداج أفدددددالم  يتبدددددني أنددددده ال جيدددددوز ة النقليدددددة والعقليدددددةو األدلدددددوهبدددددذ

دور، مرهددرا نفسدده هبي ددة قريبددة مندده يف الفلددم، وال جيددوز بندداء عليدده الددحبيددث يقددوم ممثددل بددأداء  ،ومسلسددالت عددنهم
ز مشددداهدة تلدددك األفدددالم و دددذلك ال جيدددو وال عرضدددها وال نشدددرها وال تسدددويقها،  ،إنتددداج أفدددالم ومسلسدددالت عدددنهم

التصددددددوير الفوتددددددوغرايف :  واملنددددددع يشددددددمل  ددددددل األإددددددكال املعتمدددددددة علددددددى التمثيددددددل، والدددددديت منهددددددا  .واملسلسددددددالت
Photograph ، والفلدددم السدددينمائي ،Film, Movie, Cinema والتصدددوير الرمسدددي بأنواعددده ، (

اريكدددددددددداتورس ، والكTheatreواملسددددددددددرحي ( Pixar، بكسددددددددددار Anime، أنيمددددددددددي Cartoonالكرتدددددددددوين 
Caricature)وغري ذلك مما يشاهبها ،. 

 :  التوصيات
  ،إىل اإلسدددهام يف نشدددر سدددري األنبيددداء وسدددائل اإلعدددالم عامدددة نوصدددي وبنددداء علدددى مدددا سدددبق مدددن أدلدددة وبدددراهني

ويفكدنهم تثقيدف اجلمداهري والرسل عليهم السالم والصحابة الكرام رضي اهلل عدنهم دون متثيدل إخصدياهتم، 
.  ، ويفكدددن اسدددتحداث تقنيدددات أخدددرىتمثيدددل األخدددرى العديددددة  التمثيدددل القرائدددي التدددار يأنواع البسدددريهم بددد

احملافرددددة علددددى العمددددل علددددى و والصددددحابة،  علددددى األمددددة أن تقددددوم بواجبهددددا الشددددرعي يف الددددذّب عددددن األنبيدددداءو 
   .(1)مكانتهم، والوقوف ضد من يتعرض وم بشيء من األذى

  ولدوج ميدداهنا أدعو إىل فالم واملسلسالت يف عصرنا احلاضر، ففنين ألمهية وسائل اإلعالم احلديثة ومنها األو
 اإلسددالمي ديننددا يسددهل علينددا نشددرل ؛بددالطر  املناسددبة خلدمددة الدددعوة اإلسددالمية اوامددتالك تقنياهتددا وتوظيفهدد

وأخالقنددا وقيمنددا وتار نددا مددن خالوددا بالصددورة الصددحيحة، يف مواجهددة املشدداريع التخريبيددة الدديت حتملهددا هددذو 
 بددينهم لت مدونوإذا دخل املسدلمون امل.  العاملي على املستوى غري املسلمني رتبع على عرإهايالوسائل اليت 

فيمدا هددو مبداح ومفيددد ومشدو ، ويفكددن لرجدال األعمددال أن  يف فنددوهنم هدذا اجملددال فدفهنم سدديبدعون بددعونامل
عددن  يف هددذو الوسددائل مة الدديت تقدددّ مددن حمددق الصددور السددي ة املشددوه بالتدداي نتمكنوسدديسددتثمروا أمددواوم فيدده، 

                                           
 .  كة املكرمة يف حكم متثيل األنبياء والصحابة، مصدر سابققرار اجملمع الفقهي اإلسالمي، بالرابطة م (  1
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، وعددرب تقنيددات وآليددات متثيليددة وسددينمائية مباحددة البددديل النريددف اوددادفاإلسددالم واملسددلمني، ومددن تقدددمي 
 .  وجائ ة وحمرتمة

واحلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعدني، ومدا تدوفيقي إال 
              .  و لت وإليه أنيبباهلل عليه ت

 عبدالقاهر محمد أحمد قمر.كتبه د
 .غفر اهلل له ولوالديه



 

35 

 

 مشرو  القرار
 :  بناء على

 وأعداء اإلسالم  ل نادقةإن يف إباحة متثيل أدوار الصحابة إعادة لفتم الباب أمام القصاص والوّضاعني وا
والذس  ان ، احلقائق واألحكام الشرعية ويهوتشللتلبيو على املسلمني يف دينهم وإفساد عقائدهم 

علماء اإلسالم قد أوصدوو مبكرا لهود عريمة لتميي  صحيم السنة عن موضوعها، وال نريد أن يتكرر 
 .ذلك من خالل التمثيليات واألفالم

  لة الرفيعةواملن ن املكانة العاليةعتن يلهم مدعاة لو يهم به، عل اهلل ع  وجل أثىنللثناء الذس  منافاةإن فيه  
وقد يكون ذلك . من قدرهم وح   ، وفيه تقليل من إأهنم، ياهاإوهبهم ، و هبا تعاىل اهللأ رمهم اليت 

إن قول الصحايب وفعله دليل من األدلة املعتمدة  ما . ذريعة إىل وضعهم موضع السخرية واالسته اء
التحرمي إدة إذا تعّلق األمر وي داد .  لدى يف عدد من املذاهب، وهي مسألة من مسائل أصول الفقه

 .  وأن أفعاوم تشريعتهم، مراعاة لعصمباألنبياء واملرسلني؛ 

 ما  ان عليه وم أن يكونوا وفق ال يفكن فيف اإلجادة  ومهما بالغ املمثلون ذب وافرتاء عليهم،   فيه إن
 .(1)من مست وهدس رضوان اهلل عليهمالصحابة 

  ها النفو  والطباع، وكلو من أس تشبه حقيقي، حيث تر ب على طريقة تنكر بإن متثيل أدوارهم يمتدى
وجه املمثلني اللحى والشوارب املضحكة، وتوصل إعور رؤوسهم ببارو ات غريبة، وي لبسون مالبو 

سوء األدب يف غاية م، وقد يبلغ األمر الو معرم حمبّ  عجيبة وغريبة، فيرهرون يف الفلم بصورة تمتمل  ل
لسيناريو بكلمات ال توجد يف سريهم أصال، وهذا ما يوجب تع ير فريق إنتاج الفلم وي ّور ا واالزدراء،

 . واملشرف عليه  امال، مع احلجر على سائر أفرادو

  إن يف متثيل الدور انتهاك حلرمة من متّثل أدوارهم وحلقوقهم املعنوية، وفق القوانني واألعراف السائدة يف
حرمة اإلنسان حيا  مكلفون بعدم انتهاكعتنا اإلسالمية، فنحن األمر أإد يف إريو عامل اليوم أيضا، 

مما وقع بني  موقف أهل السنة واجلماعةوإن  .(2) .وميتا، فحرمة اإلنسان حمرتمة يف احلالتني  ليهما
عما اخلوض  يف ويتوقفون، الواردة يف السنة والسري همفضائل ون ر الصحابة من خالف يتمثل يف أهنم يذ 

 على عموم املسلمني هتفاصيلنشر  يفو الف، إجر بينهم من خ

                                           
الصددادر عددام  حكددم متثيددل األنبيدداء والصددحابةيف  مكددة املكرمددةالعددامل اإلسددالمي،  اجملمددع الفقهددي اإلسددالمي، برابطددة قددرار:  يراجددع –(  1

 .  م2111، هد1432
 .  ، مصدر سابقالرمحن بن حسن النفيسةعبد ، للد تور متثيل الصحابة بني املصلحة واملفسدة:  ينرر –(  2
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 يف وقت حنن بأإد ني عموم املسلمنيإن متثيل أدوار الصحابة يف األفالم سيتسبب يف إثارة الفتنة ب ،
 احلاجة إىل تصحيم مفاهيم عامة أتباع املذاهب بغية التقريب بينهم، 

  الواردة  همفضائل ون ر يف أهنم يذ مما وقع بني الصحابة من خالف يتمثل  موقف أهل السنة واجلماعةإن
على عموم  هتفاصيلنشر  يفو عما إجر بينهم من خالف، اخلوض  يف ويتوقفون، يف السنة والسري

 . ؛ وليو بواجب على املسلم معرفة ما وقع بني الصحابة من أحداثاملسلمني

 يف وقت حنن بأإد ني عموم املسلمنيإن متثيل أدوار الصحابة يف األفالم سيتسبب يف إثارة الفتنة ب ،
 .  احلاجة إىل تصحيم مفاهيم عامة أتباع املذاهب بغية التقريب بينهم

 عادى  نوغريمها مم وامللحدين واألإقياء مثل أيب جهل وأيب وب الكفارالتمثيل القيام بأدوار تضمن ي
ه وما جاء ب لرسول ا وجيرس على لسانه سب، ب ضعفاءهمأو عذّ ، محارهبوأصحابه و  الرسول 

 .   واالجرتاء عليهموسب الصحابة  من اإلسالم،

  إنه من الصعب جدا التحكم يف أس عمل سينمائي من قبل مشرفني دينيني أو مراقبني علميني يتم
االستعانة هبم من خارج عامل الصناعة السينمائية؛ ألن النأ وإن  ان ألهل العلم والدين مراجعته، إال 

 .  نهم التحكم فيهأن كريج الفلم عامل آخر ال يفك

  إننا بفباحة إنتاج أفالم يتم فيها متثيل أدوار الصحابة نفتم الباب أمام إمرباطوريات اإلنتاج غري
ري  سلفنا؛ لتصورها يف أفالم ومسلسالت وكّرجها وفقا  اإلسالمية، نكون قد قّدمنا وا تار نا وديننا وس 

 .لرغباهتا السي ة وخططها املا رة

  أما النواحي الربم املادس، ال يهمها إال القدر الذس لاقق  الصناعة السينمائية أهناإن املعهود يف
 .  األخالقية والدينية واأل اديفية واجملتمعية والتار ية فال وزن وا

  يهاب اإلقدام عليه  ثري من املمثلني القدرة على متثيل الصحابة بأإخاصهم عمل صعب فنياإن ،
 .  أنفسهم

 الصحابة املنع وليو اإلباحة أدوار لاألصل يف متثي  . 
 أن ما  ان فيه مفسدة حمضة أو راحجة :  درء املفاسد، واتقاء الشبهات، وقاعدة:  وبناء على قاعدة

 .  املوازنة بني املصاا واملفاسد:  ففنه حمرم، وقاعدة
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 :  قرر مجلس المجمعقد ف

ج أفددالم ومسلسددالت عددنهم، حبيددث يقددوم ممثددل بددأداء الصددحابة وإنتددا ال ال جيددوز إددرعا متثيددل أدوار األنبيدداء و 
وال عرضدها وال  ،الدور، مرهرا نفسه هبي ة قريبة منه يف الفلم، وال جيوز بناء عليه إنتداج أفدالم ومسلسدالت عدنهم

واملنع يشمل  ل األإدكال املعتمددة   و ذلك ال جيوز مشاهدة تلك األفالم واملسلسالت،.  نشرها وال تسويقها
 ,Film, Movie، والفلدم السدينمائي ، Photographالتصدوير الفوتدوغرايف :  ل، والديت منهداعلى التمثي

Cinema والتصدددددددوير الرمسدددددددي بأنواعددددددده ، ( الكرتدددددددوينCartoon أنيمدددددددي ،Anime بكسدددددددار ،Pixar )
  .، وغري ذلك مما يشاهبها(Caricature، والكاريكاتورس Theatreواملسرحي 

 التوصيات
 إىل اإلسدهام يف نشدر سدري األنبيداء والرسدل علديهم السدالم والصدحابة عالم عامدة وسائل اإل اجملمع وصيي

ويفكددددنهم تثقيددددف اجلمدددداهري بسددددريهم بددددأنواع التمثيددددل الكددددرام رضددددي اهلل عددددنهم دون متثيددددل إخصددددياهتم، 
.  األخرى العديدة  التمثيل القرائي التار ي، ويفكدن اسدتحداث تقنيدات أخدرى مدع عددم القيدام بالتمثيدل

ألمة أن تقوم بواجبها الشرعي يف الذّب عن األنبياء واحملافرة على مكانتهم، والوقدوف ضدد مدن على او 
   .يتعرض وم بشيء من األذى

  ،دعو إىل يددد فددفن اجملمدددعألمهيددة وسدددائل اإلعدددالم احلديثددة ومنهدددا األفدددالم واملسلسددالت يف عصدددرنا احلاضدددر
؛ ليسددددهل نشددددر ديننددددا اإلسددددالمي اإلسددددالميةخلدمددددة الدددددعوة  اولددددوج ميددددداهنا وامددددتالك تقنياهتددددا وتوظيفهدددد

وأخالقنا وقيمنا وتار نا من خالوا بالصورة الصحيحة، يف مواجهة املشاريع التخريبيدة الديت حتملهدا هدذو 
وسدنتمكن بالتداي مدن حمدق الصدور  .غدري املسدلمني علدى املسدتوى العداملي الوسائل الديت تربدع علدى عرإدها

البددددديل النريددددف الوسددددائل عددددن اإلسددددالم واملسددددلمني، ومددددن تقدددددمي  السددددي ة املشددددوهة الدددديت تقددددّدم يف هددددذو
 .  ، وعرب تقنيات وآليات متثيلية وسينمائية مباحة وجائ ة وحمرتمةاوادف
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 الرمحن الرحيم بسم اهلل

 
 المقدمة

ه ومن اتبعه                  وعلى آله وأصحاب, الم على من ال نيب بعده والصالة والس, احلمد هلل وحده 
 :أما بعد

شرفهم , فهم أفضل اخللق على اإلطالق ,منزلة عظيمة -صلوات اهلل وسالمه عليهم-فإن منزلة األنبياء 
فكل من رام , موأوجب اإلميان هب ,تعظيمهمفرض و  ,وأمر بتوقريهم ,ورفع قدرهم ,وأعلى منزلتهم ,اهلل وكّرمهم

وارتكب , النقص أو احلط من منزلتهم فقد أتى اإلمث من باب واسعفيه إحلاق  -قصد وإن كان بال -سبيال
 .اجلرم العظيم نسأل اهلل السالمة

ويلي األنبياء عليهم الصالة والسالم يف املنزلة صحابة رسولنا صلى اهلل عليه وسلم ورضي عنهم فهم 
اختارهم اهلل لصحبة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ,  ,األمة هم خري, مكاهنم رفيع, اءالسادة والقدوة بعد األنبي

م , وَرُجح وجعلهم أنصارًا لدينه , أحبهم اهلل وأحبهم رسوله , وأوجَب حمبتهم على املؤمنني , كملْت عقوهل
 ووعدهم ب اهلل عليهمتا ,نبيه خبفض اجلناح هلم , قاموا بدين اهلل , وجاهدوا حق اجلهاداهلل , أمر إمياهنم
رييَن َواألَنَصاري  ﴿ احلسىن ِّ َواْلُمَهاجي يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل مَِّن  ﴿, زكى اهلل ظاهرهم وباطنهم  ﴾  َلَقد تَّاَب اهلل َعَلى النَّيبي
  , ﴾ فَ َعليَم َما يفي قُ ُلوهبييْم فَأَنَزَل السَّكييَنَة َعَلْيهيمْ  ﴿ , ﴾  ْضَوانًا َويَنُصُروَن اللََّه َوَرُسوَلُه أُْولَئيَك ُهُم الصَّاديُقونَ اللَّهي َوري 
رَاُت َوأُْولَ ئيَك ُهُم اْلُمْفليُحونَ  ﴿ ْم َوأُْولَ ئيَك هَلُُم اخْلَي ْ هي  .﴾ َجاَهُدواْ بيَأْمَواهلييْم َوأَنُفسي

الذين يلوهنم مث الذين  أن خري هذه األمة القرن األول مث واتر عن النيب ت:)قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل
 ( .1()كما دل عليها الكتاب والسنة  ,وهذه األمة هي خري األمم ,يلوهنم مث الذين يلوهنم

,  وأن خري هذه األمة أصحاب نبينا  ,خري األمم اتفق املسلمون على أن أمة حممد :)وقال
 ( .2()اهلل عنهم وأفضلهم أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي رضي ,وأفضلهم السابقون األولون
فهو من  ؛رآه أو, ساعة أو ,أو يوماً  ,أو شهراً  ,سنة هكل من صحب:)غفر اهلل له قال اإلمام أمحد 

ولو لقوا , وأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين مل يروه...على قدر ما صحبهله من الصحبة  ,أصحابه
 .( 3)(اهلل جبميع األعمال 

أو يعمل , أو يسلك طريقًا فيه انتقاص ملكانتهم, اآلخر أن خيدش منزلتهم ال جيوز ملن يؤمن باهلل واليومف
 .قدرهمبعمالً فيه إخالل 

                                                 

 (.4/227)و(7/854)منهاج السنة    (1) 

 .715وخمتصر الفتاوى ص, (1/111)املستدرك على الفتاوى    (2) 

 (.2/171)طبقات احلنابلة    (3) 
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فص  اروا يتنافس  ون فيه  ا تنافس  اً م  ذموماً , وإن م  ن األم  ور ال    ط  رأت عل  ى بع  ض املس  لمني مس  ألة التمثي  ل 
س وراً عظيم اً ج رَّأهم علي ه م ن  ح   تس وَّروا ذل ك ومل يقف األمر عن د, فجمعوا منكرات على منكرات, حمموماً 
الص  حابة رض  ي اهلل يثي  ل و  ,بتج  ويز يثي  ل األنبي  اء عل  يهم الص  الة والس  الموذل  ك ( 1)وض  عف فقه  ه, ق  لَّ علم  ه

 (! فنية)مسَّوها عنهم وجتسيدهم يف أعمال 
احثني ب  باس تكتاب ال الفق ه اإلس  المي ق  ام عم عث اره آواس تكمال جوانب  ه وبي ان وألمهي ة تقري ر ه  ذا املوض و  

 .ووفقهم ملا فيه نفع األمة, فجزى اهلل القائمني على هذا اجملمع خرياً  فيه صدر قرارهليُ  وطلبة العلم؛
 .على يهيد ومسألتني وخايةاملقدم للمجمع هذا البحث  اشتملوقد 

 وه  ل ميك  ن اا  اذ التمثي  ل وس  يلة, ه ع  ن وس  ائل ال  دعوة واإلح  دا  فيه افق  د ج  اء احل  ديث في : أم ا التمهي  د
 دعوية؟
 . األنبياء عليهم الصالة والسالم حكم يثيل عن:املسألتان؛ فاألوىلأما 

 .حكم يثيل الصحابة رضي اهلل عنهم يف بيان :والثانية
 . جيب بذهلا ألمة حممد  وبنصيحة, خلالصة ال  مت الوصول إليهاختم البحث بامت مث 

 نيب املصطفى وآله وصحبه ومن ألثرهم اقتفىوصلى وسلم على ال, وسدد اخلطى, بارك اهلل يف اجلهود 
 /كتبه

 محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح
 ه 11/11/1848 عصر يوم الجمعة الموافق

                                                 

 .ته فيها الكتاب املنزل جَّ وحُ ***   وكم من فقيه خابط يف ضاللة  :    وكما قيل    (1) 
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 :تمهيد

ۈ  ژ إن مما ال شك فيه وال ارتياب أن القرآن والسنة بفهم السلف الصاحل مها الفيصل عند التناز 

ى  ى  ائ  ائ   ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ,ژەئ  ەئ  وئ

ثبت :) -رمحه اهلل-قال املوفق ابن قدامة  ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ 
فإن السلف ال خيلو من , والعربة دلت عليه, واإلمجا , والسنة, وجوب اتبا  السلف رمحة اهلل عليهم بالكتاب

وركوب اخلطأ يف , ن كانوا مصيبني وجب اتباعهم؛ ألن اتبا  الصواب واجبفإ, أن يكونوا مصيبني أو خمطئني
وألهنم إذا كانوا مصيبني كانوا على الصراط املستقيم وخمالفهم متبع لسبيل الشيطان اهلادي إىل , االعتقاد حرام

 چچچژ: وقد أمر اهلل تعاىل باتبا  سبيله وصراطه وهنى عن اتبا  ما سواه فقال, صراط اجلحيم

, ژڑ  ژ ڈژ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ
وإن زعم زاعم أهنم خمطئون كان قادحاً يف حق اإلسالم كله؛ ألنه إن جاز أن خيطئوا يف هذا جاز خطؤهم يف 

وال تثبت معجزات النيب صلى اهلل عليه وسلم , وينبغي أن ال تنقل األخبار ال  نقلوها, غريه من اإلسالم كله
 . (1)(وال يعتقده, وال جيوز ملسلم أن يقول هذا, وتزول الشريعة ,فتبطل الرواية, ال  رووها
 (2) جاء يف صحيح مسلم وأرشدنا إليه ما من خري إال دلنا عليه رسولنا كان األمر كذلك فإنه فإذا  

الصالة  :نادى منادي رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم :)عن عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال
عليه أن يدل  إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقاً  :"فاجتمعنا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فقال ,جامعة

 ."أمته على خري ما يعلمه هلم وينذرهم شر ما يعلمه هلم
ال خيرج أحد من املكلفني و ...ج إىل سواهاحوي  كافية شافية عامة , ال تُ   رسالته :)قال ابن القيم رمحه اهلل

 .لته , وال خيرج نو  من أنوا  احلق الذي حتتاج إليه األمة يف علومها وأعماهلا عما جاء به عن رسا
وقد تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه يف السماء إال ذكر لألمة منه علمًا , 

واألكل والشرب , والركوب والنوم والقيام والقعود ,  ,وآداب اجلما  ,شيء ح  آداب التخلي مهم كلَّ وعلَّ 
والنزول , والسفر واإلقامة , والصمت والكالم , والعزلة واخللطة , والغىن والفقر , والصحة واملرض , ومجيع 

 .أحكام احلياة واملوت 
 .ويوم القيامة وما فيه ح  كأنه رأي عني  ,والنار واجلنة ,واملالئكة واجلن ,ووصف هلم العرش والكرسي 

 .ودهم وإهلهم أمت تعريف ح  كأهنم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جالله فهم معبوعرَّ 
                                                 

 .45ذم التأويل ص    (1) 

 (.1488)برقم    (2) 
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 .يهم معهم ح  كأهنم كانوا بينهم ى هلم وما جرى علرَ فهم األنبياء وأممهم وما جَ وعرَّ 
 .فه نيب ألمته قبله فهم من طرق اخلري والشر دقيقها وجليلها ما مل يعرِّ وعرَّ  
لم من أحوال املوت وما يكون بعده يف الربزخ وما حيصل فيه من النعيم فهم صلى اهلل عليه وسعرَّ 

 .ف به نيب غريه والعذاب للروح والبدن ما مل يعرِّ 
فهم صلى اهلل عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة واملعاد والرد على مجيع فرق أهل الكفر وكذلك عرَّ 

 .ه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه غُ يبلِّ  نْ إىل مَ  ما ليس ملن عرفه حاجة من بعده , اللهم إال ,والضالل
فهم صلى اهلل عليه وسلم من مكائد احلروب ولقاء العدو , وطرق النصر والظفر ما لو علموه وكذلك عرَّ 

 .ه حق رعايته مل يقم هلم عدو أبداً وْ عَ وعقلوه ورَ 
وما يتحرزون به من كيده  ,يأتيهم منهافهم صلى اهلل عليه وسلم من مكايد إبليس وطرقه ال  وكذلك عرَّ 

 .ومكره وما يدفعون به شره ما ال مزيد عليه 
ها ما ال حاجة هلم فهم صلى اهلل عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنوكذلك عرَّ 
 .معه إىل سواه 

تقامت هلم دنياهم فهم صلى اهلل عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه السوكذلك عرَّ  
 .أعظم استقامة 

وهلذا ختم اهلل به ديوان ) (1)..(ومل حيوجهم اهلل إىل أحد سواه, برُمَّته وباجلملة فجاءهم خبري الدنيا واآلخرة
 . (2)(فلم جيعل بعده رسواًل, الستغناء األمة به عمن سواه, النبوة

عرَّف و , وأوضح معاملها, طريقها  رسولنا وإن من األمور احملكمة ما يتعلق بالدعوة إىل اهلل فقد بنيَّ 
فكل من سلك إىل اهلل عز وجل علماً ) ,فلم يبق فيها لبس ,لمشرو  من وسائلهاوأرشد الدعاة ل, سبيلها

وعماًل بطريق ليست مشروعة موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف األمة وأئمتها فال بد أن يقع يف 
 . (3)..( بدعة قولية أو عملية

أصحابه املقتدى وال زمن  ال  مل تكن يف زمن رسولنا  يف أمور الدعوة وحيث جدَّت بعض الوسائل
أن الناس ال )طها بضابطوضبْ , (4)(من أحد  يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )وجب وزهنا مبيزان  هبم

فما . عقل وال دين ال يدعو إليهحيدثون شيئًا إال ألهنم يرونه مصلحة, إذ لو اعتقدوه مفسدة مل حيدثوه, فإنه 
حد  بعد النيب صلى اهلل عليه  فإن كان السبب احملوج إليه أمراً  :ظر يف السبب احملوج إليهرآه الناس مصلحة نُ 

                                                 

 (.1114و4/1112)بدائع الفوائد: وينظر, (471و8/475)إعالم املوقعني    (1) 

 (.4/1118)بدائع الفوائد    (2) 

 .121شرح العقيدة األصفهانية البن تيمية ص    (3) 

 (.1714)ومسلم برقم, (2551)أخرجه البخاري برقم    (4) 
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 فهنا قد جيوز إحدا  ما تدعو احلاجة إليه, وكذلك إن كان املقتضى لفعله قائماً  ؛وسلم من غري تفريط منا
 .عليه وسلم, لكن تركه النيب صلى اهلل عليه وسلم ملعارض زال مبوته على عهد رسول اهلل صلى اهلل

وأما ما مل حيد  سبب حيوج إليه, أو كان السبب احملوج إليه بعض ذنوب العباد, فهنا ال جيوز 
لو كان مصلحة  اإلحدا , فكل أمر يكون املقتضي لفعله على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم موجوداً 

وأما ما حد  املقتضي له بعد موته من غري معصية اخللق, فقد يكون . أنه ليس مبصلحة لمُ عْ ي ُ  ,ومل يفعل
 . (1)(مصلحة

 .  (2)( مع وجود ما يُعتقد مقتضياً, وزوال املانع, سنة  ك رسول اهلل ترْ :)رمحه اهللقال اإلمام ابن تيمية 
له, وخلو املانع من ذلك فالسنة تركه , ومل يعمله مع وجود املقتضي لفع أن ما تركه الرسول : ومراده 
 .باألذان لصالة العيدين , ملا أحدثه بعض األمراء , أنكره املسلمون ؛ ألنه بدعة –رمحه اهلل  –وقد مثَّل 
 .وكذلك تقدمي اخلطبة على الصالة يف العيدين , ملا فعله بعض األمراء أنكره املسلمون ؛ ألنه بدعة  

واملانع معدوم , فلما مل  يف عهد رسول اهلل  اً ى صالة العيد كان موجودفاملقتضي لتقدمي اخلطبة عل
 .دل على أنه حمد   يفعله 

 : وبناء على ما مضى يقال
ال يسوغ اخلالف يف استعمال األشياء املباحة يف نشر الدعوة وتبليغ دين اهلل ال  مل تكن يف عهد  :أوالً 
زمن أصحابه رضي اهلل عنهم؛ لعدم القدرة يف ذلك الزمان على نه وال وال ميكنه اااذها يف زما الرسول 
 .وكاملذيا  ووسائل البث املسموعة وغريها, واألقراصوسائل حفظ العلم ونقله كاألشرطة : مثال ذلك إحداثها

استعملوها وبيَّنوا جواز : ال  مل تكن من قبل فعلماؤنا رمحهم اهلل ملا ُوجدْت يف زماهنم بعض الوسائل
استخدام مكربات  يف مسألةكالمهم إىل  مثاًل انظر , بل نصوا على أهنا من نعم اهلل  امها يف اخلرياستخد

ة الدائمة , واللجن(4)والعالمة عبدالرمحن السعدي  (3)فأف  مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم الصوت يف املساجد 
 (7)رمحهم اهلل مجيعاً, وغريهم  (6)بن عثيمني  العالمة حممدكذلك , و  (5)عبدالعزيز بن باز  لإلفتاء برئاسة اإلمام

  .واز استعمال تلك املكرباتجب

                                                 

 ( .111و2/111)اقتضاء الصراط املستقيم     (1) 

 ( . 2/114)اقتضاء الصراط املستقيم (  2)
 ( . 2/127) الفتاوى(  3)
 . 221-224الفواكه الشهية ص(  4)
 ( . 4417)رقم الفتوى ( 1/17)فتاوى اللجنة الدائمة(  5)
 ( . 2/41)الشرح املمتع (  6)
 . 145, وأحكام األذان ص 828تصحيح الدعاء ص: ينظر (  7)
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 . (1) فما كان هذا سبيله فال ينبغي اخلالف يف جوازه
 الدعويةوعهد اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم من الوسائل  ما ميكن أن يُتخذ يف عهد رسولنا : ثانياً 

 وال أصحابه رضي اهلل عنهم ومع ذلك مل يعمله رسولنا اااذه  مع وجود املقتضي له وانتفاء املانع من
 .وهلذا أمثلة كثرية جداً , يكون حمدثاً  بعد ذلك اااذهف

تقدمي اخلطبة على الصالة يوم العيد ح  يسمع الناس  اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل منذكر ما وقد مضى 
ملا فعله بعض األمراء أنكره املسلمون  ..ة يف العيدين تقدمي اخلطبة على الصال :)قال رمحه اهللحيث , اخلطبة

 . (2)(ألنه بدعة, واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل مسا  اخلطبة
 إذ كيف يبني , سواء بالقول أو الفعل أو هبما, بنيَّ ألمته وسائل الدعوة أننا نقطع بأن النيب ):ثالثاً 

 . (3)(يد  وسائل الدعوة ال  ال قيام لإلسالم إال هبا؟و , آداب قضاء احلاجة وحنو ذلك
املالئكة جاءت :)قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل وقبل زمانه  ويثيل األشخاص كان معروفاً يف زمانه 

 وكان جربيل عليه السالم يأيت النيب صلى, وامللك يثل ملرمي بشراً سوياً .. إلبراهيم عليه السالم يف صورة البشر 
 . (4)(ويراهم الناس كذلك ,ويف صورة أعرايب ,اهلل عليه وسلم يف صورة دحية الكليب

والصحابة الكرام رضي اهلل عنهم عرفوا  فالرسول , وكان املتمثل من املالئكة عليه السالم جاء للتعليم
, رجع الناس إىل رهبمح  ي سلكوا سبيله وال وال للتعليم ومع ذلك مل يتخذوه وسيلة للدعوة إىل اهلل, التمثيل
أو أن أحد الصحابة رضي اهلل عنهم قام ممثال وعسدًا لعمل , مثَّل نقل حرف واحد يف أن رسولنا ومل يُ 

, النهي عن ذلك كما سيأيت بإذن اهلل بل جاء عن رسولنا , مع قيام املقتضي وزوال املانع, ةبالطريقة املعروف
وال يُفوِّت املؤمنني ما يقرهبم إىل رب , ال يُ ْهميُل مصاحل الدين حكيم)  قد أُويت احلكمة فهو  ورسولنا 
 . (5)(العاملني

  وأنه , إن التمثيل مصنو  بأمر النيب : ال ميكن ألحد أن يقول:)قال الشيخ محود التوجيري رمحه اهلل
 .قد أمر بإدخاله يف وسائل الدعوة إىل اهلل تعاىل
قد أمر بإدخاله يف وسائل الدعوة إىل اهلل تعاىل  وأن النيب ,  ومن كابر وزعم أنه مصنو  بأمر النيب

 . (6)(ولن جيد إليه سبيالً , فعليه إبراز األمر النبوي الذي ينص على ذلك

                                                 

كتاب احلجج القوية لعبدالسالم بن برجس : وكذلك, ففيه حترير مفيد, 111ماء لبكر أبوزيد صحكم االنت: ينظر    (1) 
 .44ص 

 (.118و2/114)اقتضاء الصراط املستقيم    (2) 

 .57احلجج القوية ص    (3) 

  (.11/248)عمو  الفتاوى   (4) 

 (.11/128)عمو  الفتاوى    (5) 

 .11املبيحون للتمثيل ص حتذير العاقل النبيل مما لفقه    (6) 
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ولو كان خريًا حيبه اهلل, لسبقنا إليه )يدل أن القول بأن التمثيل وسيلة دعوة قول حمد كله هذا  ف 
فإهنم ؛ ا وال تبتدعوا, فقد كفيتماتبعو : هنم كفوا من بعدهم, كما قالواأصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم, فإ

 .باخلري أعلم, وعليه أحرص رضي اهلل عنهم
أَْم }. فمن ابتد  شيئاً يتقرب به إىل اهلل, ومل جيعله اهلل ورسوله قربة, فقد شر  يف الدين ما مل يأذن به اهلل

ي َن الدِّ , واستدرك على أصحاب رسول [21: سورة الشورى آية]{ ني َما ملَْ يَْأَذْن بيهي اللَّهُ هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا هَلُْم مي
, أو أهنم مل يعملوا مبا علموا, فلزمه استجهال السابقني هُ مَ لي وا ما عَ مُ اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأهنم مل يعلَ 

 . (1)(األولني, من املهاجرين واألنصار, أو تقصريهم يف العمل
ومل يبحه رسول اهلل صلى , هلداية الضالني مل يشرعه اهلل وسبيل, ُيسلك طريق إلرشاد الغاوينمث كيف    

ويتوب به  ,ويرشد به الغاوين ,معلوم أمنا يهدي اهلل به الضالني:)قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل ؟اهلل عليه وسلم
لو كان ما بعث اهلل به  لسنة وإال فإنهال بد أن يكون فيما بعث اهلل به رسوله من الكتاب وا ,على العاصني

 . (2)(ال يكفي يف ذلك لكان دين الرسول ناقصا حمتاجا تتمة الرسول صلى اهلل عليه وسلم
 عنهم يف أعمال فنية إمنا تراد إلرشاد وجتسيد الصحابة رضي اهلل, ويثيل األنبياء عليهم الصالة والسالم

, أو اطر على باله , بنيتهاملمثل وة إىل اهلل وإن مل يقصدها وهذه عني الدع, فيقتدوا هبمسريهتم الناس ب
 .واحلكم إمنا هو على العمل كما هو معروف

وحنوها فليس لتخصيص جتارة من حر  لألرض وزراعة وفالحة و عرد أمور الدنيا يثيل لو اقتصر على  إذ
تلك املسائل املتعلقة بالدنيا من احلر  ميزة عن التابعني يف  بتمثيلهم يف هذا األشياء الصحابة رضي اهلل عنهم

 فما وجه قصد الصحابة رضي اهلل عنهم؟ , والزر 
هلل عنهم يف عال عبادهتم وطاعتهم وصربهم ال ميكن أن ينفك املمثل عن إبراز الصحابة رضي اعلماً أنه 

 .ىل ما مضى تقريرهفرجع األمر إ, وهذا كله دعوة وجهادهم
فأما التمثيل الذي يفعله بعض الناس يف زماننا ويزعمون أنه من :)ه اهللقال الشيخ محود التوجيري رمح

وال من عمل  وسائل الدعوة والتعليم املشروعة فليس مما أمر اهلل به يف كتابه وليس من هدي رسول اهلل 
فإنه  وطريقة أصحابه يف الدعوة والتعليم ومن خالف هدي رسول اهلل , الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ  :خيشى عليه أن يكون داخالً يف عموم قول اهلل تعاىل

فليحذر املؤمن الناصح , ژڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  
 .  (3)(لنفسه أن يكون من أهل هذه اآلية وهو حيسب أنه من املهتدين

                                                 

 (.4/111)الدرر السنية    (1) 

 (.11/124)عمو  الفتاوى    (2) 

 .24حتذير العاقل النبيل ص    (3) 
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على حد تعبريهم الفاسد , فكم ( دينية ) دعية , أي وأما إن كانت ب :)قال الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل
 . ومساجة يف األداء , لٍ  يف العرضفيها من ثيقَ 

سقط ) وهلذا فمن املشهور أن أكثر اخللق يُعرضون عنها إىل عالس لغو أخرى , وال لوم , إذ يسمعون 
أنا أمري املؤمنني ) اجنًا يقول , ويرون م( أنا القاضي شريح ) يقول بصوته التقليدي على خط ومهي ( املتا  

 . (1)(, نعوذ باهلل من عقول ال تستهجن ذلك( عمر بن اخلطاب 
 ونقل الوقائع؟ ,تسجيل األحدا املقصود  أنا ال أقصد الدعوة بل : قائلفإن قال 
   .وهذا أوان الشرو  فيهما, هو ما سيأيت يف املسألتني القادمتني عن هذا اإليراد اجلواب: فيقال

                                                 

 .44التمثيل ص    (1) 
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 مسألة األولىال
 .عليهم الصالة والسالم تمثيل األنبياء

ومركب أوصافهم واحملاكاة هلم يف لبسهم وكالمهم ومجيع شؤوهنم من مسكن تقليد أشكاهلم و : املراد بهو 
 .وطريقة َأْكٍل وقتال وغريها

ذلك ل على يد, أنه من اجلرائم اآلمثةو , احملرمات داخل يف يشك من له أدىن إملام بالفقه أنهال : حكمه
 :يلي ما
 : من أوجه بنيِّ  وهذا ظاهر, أن فيه تنقص لألنبياء عليهم الصالة والسالم .1

يف  اكاةاحملوحياول , وأن الوحي يتنزل عليه -ةنسأل اهلل العافي-كون املمثل يظهر نفسه أنه رسول اهلل  - أ
, ح لك بالتمثيلفكل هذا فيه اعتداء على مقام النبوة فمن الذي مس, الصفات اخْللقية واخلُُلقية
  !خصية الرسل عليهم الصالة والسالم؟وأذن لك يف تقمُّص ش

وقت التمثيل على أنه رسول  هبقية املمثلني معه؟ أيعاملونكيف يتعامل -عافاك اهلل -انظر مث  
   ؟ملقام النبوة انتقاص أليس هذاأهذا جيوز؟  !؟يا رسول اهللب: فيخاطبونه أ! من اهلل؟

حااًل قد يُظهر  املمثل أن :ص ملقام الرسل عليهم الصالة والسالم حال التمثيلنقُّ لتَّ ومن أوجه ا -ب    
, ين من يتنقص تلك احلالة ويزدريهااملشاهد يكون منو , من األوجه من األحوال ويصورها على وجه

 .ا اجلرمفيكون املمثل سبباً ومشاركاً يف هذ, وهو ال يتصور الزمان واملكان الذين فُعيل فيه ذلك الفعل
حيح ال يف اللبس وال يف لرسل عليهم الصالة والسالم مبظهر ليس بصأن التمثيل فيه إظهار ل   -ت

وال يف املسكن وال يف التعامل فضاًل عن  وأسلوبه الكالمطريقة شعر وال يف الحية و اهليئة كهيئة الل
 . ة والسالمص ملقام األنبياء عليهم الصالوهذا باب من أبواب التَّنقُّ  ,صحة املشهد

ولكثر كالم , لو صح املشهد وجنح التمثيل لكان فيه زعزعة ملكانة الرسل عليهم الصالة والسالم - 
وهذا , ملمثلني على أهنا صور األنبياء كذلك ارتبط يف أذهان الصبيان صور وال , الناس يف أحواهلم 

 .انتقاص بنيِّ 

 ں ڱ ڱژ :أزواج وأوالد قال اهلل تعاىلالرسل عليهم الصالة والسالم له من املعلوم أن  -ج

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ       ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ  

الذي  العفيف فمن, ملشهد إال مع الزوجةوال ميكن يف كثري من األحوال أن يكمل ا ژڭ  
؟ املؤمنات فكيف مبنزلة أزواج الرسل! أمام الناس كاشفة سافرة؟ وُتْظَهر! ل زوجته؟ثَّ  متُ أن حيب 

 أليس هذا غاية يف االنتقاص واالعتداء؟
صت من تُ ُقمِّ فإن صاحب احلق يف ذلك هم  -وال شك يف حرمته -على القول جبواز التمثيل  -ح

  ؟فهل ُأخذ أذن صاحب احلق يف يثيله أم اعتدي على حقه, شخصياهتم
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 .عدم أخذ إذنه صاحب احلقلنتقاص االالشك أن من الظلم و و 
وعليه فاملمثل قد انتقص صاحب , ء األذنالنيابة يف إعطا أحد ميلكال و وعليه , متعذر وأخذ اإلذن 

 .احلق حيث مل حيصل على اإلذن منه بل اعتدى عليه بال حق فوجب ردعه
أن الذين يقومون بالتمثيل ليسوا أهل علم وال صالح وال استقامة بل بعضهم قد يكون  ليس على  -خ

ن ومن االنتقاص للرسل عليهم الصالة والسالم أ,  أن يكون على سنتهدين الرسول الذي ميثله فضالً 
 .رسل اهلل عليهم الصالة والسالم  قة  بتمثيليقوم أمثال أولئك السوَ 

 !حمفوفاً بعناية اهلل؟, من كان معصوماً من النقص ساقط املروءة مردود الشهادة العربيد لكيف مُيثِّ إذ   
مث يف مسلسل آخر خيرج !! ور يف املشهد الذي حياكي فيه أحد األنبياءأكمل الصل يف كيف خيرج املمثِّ 
 . لفجور عياذاً باهلل من حاهلمممثالً للفسق وا

 . (1)(ما أحب أين حكيت أحداً وأن يل كذا وكذا:)قال عن عائشة رضي اهلل عنها عن رسولنا  .2
ما أحب أين حكيت :) ه وسلم وقول الرسول صلى اهلل علي,  (2) أي فَعْلت مثل فيعله( حكيت:)فقوله
كره   فرسولنا , نكرة يف سياق النفي فتعم كل أنوا  احملاكاة سواء كانت للتعليم أو املزاح أو اجلد ( أحداً 
بل ويستبيحه بل وجيعله وسيلة   فهل جيسر املسلم أن يفعل ما كره رسولنا , فعاًل ألحد ميثلأن 

 !للتعليم ومسلكاً للدعوة
قد يدخل يف من يكذب على   أن الذي يلحن يف حديث الرسول  اء ذكرواأن مجلة من العلم .4

 فكيف باملمثل اجلاهل اللَّحَّان يف قوله وفعله؟,  الرسول 
إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا مل يعرف النحو أن يدخل يف مجلة :)قال األصمعي رمحه اهلل

فمهما , ؛ ألنه مل يكن يلحن" أ مقعده من النارمن كذب علي فليتبو : "قول النيب صلى اهلل عليه وسلم
 . (3)(رويت عنه وحلنت فيه كذبت عليه

يثيل أنبياء اهلل يفتح أبواب التشكيك يف أحواهلم والكذب عليهم, إذ ال ميكن أن يطابق حال )أن     .8
ة وهدي, من مست وهيئ-عليهم السالم -املمثلني حال األنبياء يف أحواهلم وتصرفاهتم وما كانوا عليه 

ينطبع يف ذهن املتلقي اتصاف ذلك -سابقًا أو الحقاً -وقد يؤدي هؤالء املمثلون أدوارًا غري مناسبة 
 . (4)(النيب بصفات تلك الشخصيات ال  مثلها ذلك املمثل

                                                 

واللفظ له ( 8475), وأبوداود يف سننه كتاب األدب, باب يف الغيبة , برقم ( 25151)أخرجه أمحد يف املسند برقم     (1) 
حديث حسن »: وقال ( 2514و 2512)ذي يف جامعه , كتاب صفة القيامة والرقائق والور  برقم , والرتم
 .   «صحيح

 (.حكي)لسان العرب : وينظر, (حكا)النهاية يف غريب األثر     (2) 

 (.47/41)تأريخ دمشق    (3) 

 . من قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي يف حكم يثيل األنبياء والصحابة    (4) 
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هنم كانوا يفعلون بعض حماكاهتم فيه تشبه بالنصارى حيث إأن يثيل األنبياء عليهم الصالة والسالم و  .5
,  (1)ياًل يزعمون أهنا حصلت لعيسى عليه السالم كما ذكر ذلك اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل األمور يث

 .أو نقتدي بعملهم, وقد جاءنا التحذير من أن نفعل فعلهم
ن حياكيها ح  يف مواطن إذ أن الطبا  تنفر من مشاهدة م كاة فيها إيذاء يف مجيع األحوال؛احملا )أن  .1

 . ضم وإيذاء وكم يف هذا من ه ,احملمدة 
من الناس , ولو يف مواطن  ميكن التجاسر مبحاكاهتم على مأل وإن عشاق اللهو من العظماء واملرتفني ال

مضوا , وبقي علينا واجب النصرة هلم باإلسالم , فلننتصر  اعة والكرم , فكيف هتدم حرمات قومالشج
 . (2)" (رام , دمه وماله وعرضهوكل املسلم على املسلم ح"حلفظ حرمتهم , واإلبقاء على كرامتهم 

والكذب من كبائر , أن هذا الفعل على شناعته قد حوى حماذير كثرية من أشنعها الكذب يف يثيله كله .7
 .وهذا املمثل قد مجع الكذب الفعلي والقويل نسأل اهلل العافية,ومن خصال املنافقني, الذنوب

كيف إذا رُبيط مبقام النبوة؟ قال اإلمام ابن تيمية ف, هزل أن الكذب ال يصلح ال يف جد والومن املعلوم  
فإنه عاص هلل ورسوله وقد : أما املتحد  بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس أو لغرض آخر  :)رمحه اهلل

إن الذي حيد  فيكذب } : روى هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 
إن الكذب ال يصلح يف جد وال : وقد قال ابن مسعود {, يل له ويل له ويل له مث و : ليضحك القوم 

 . هزل وال يعد أحدكم صبيه شيئا مث ال ينجزه 
.  فهو أشد تحريما من ذلك: وأما إن كان في ذلك ما فيه عدوان على مسلم وضرر في الدين 

 . (3)(وبكل حال ففاعل ذلك مستحق للعقوبة الشرعية ال  تردعه عن ذلك
 :ذب يف التمثيل ما يليومن صور الك

 وليس كذلك, فالن بن فالن :فينسب نفسه ؛نسب املمثل. 
 أو , أو أنه الشجا  القوي, معف حليته مقبل على كل خريو , صيته بأنه صاحب طاعات إظهار شخ

 .أنه احملد  احلافظ أو أنه الطبيب أو القاضي أو اخلطيب واحلقيقة ليست كذلك
 (هضدُّ  أو اخلبال وقد ُعليمَ , أو اجلهل, التظاهر باألمراض والعاهات)(4)  , يتظاهر بالعور والعمى )فحني

أو يضع على وجهه شعرًا كأنه , أو يصل بشعره شعرًا آخر, أو العرج والشلل, أو الشيخوخة والكرب
 .فكل هذا كذب وتغيري خللق اهلل,  (5)(أو يطلي نفسه بالسواد, حلية

                                                 

 (.1/547)اقتضاء الصراط املستقيم    (1) 

 .48و44التمثيل لبكر أبوزيد ص    (2) 

 (.42/251)عمو  الفتاوى    (3) 

 .41إيقاف النبيل على حكم التمثيل ص    (4) 

 .117إيقاف النبيل ص    (5) 
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, حبال يف الفعال , واألقوال , بل كم من ميني غموس , وزواج , ( الكذب ) ال ينفك عن )لفالتمثي
 .وكله اختالق .. وطالق 

 ...والكذب أدوى األدواء , ويطبع املؤمن على كل شيء خال اخليانة والكذب 
, فيحوي من وإذا حرم اهلل شيئًا مثل الكذب , حرم ما بين عليه , وأوصل إليه , والتمثيل سبيل إليه 

 .الكذب ما تراه , فاهلل املستعان 
 . (1)(أن يتهافت الناس على مشاهدة الكذب ومساعه  -واهلل  -وعجيب 

أن املمثل مهما أويت من احلرص واألناة : وإن أشنع الكذب يف يثيل األنبياء عليهم الصالة والسالم
ذا سيؤديه إىل الكذب على رسل اهلل عليهم وه, واإلتقان فإنه ال مفر من أن يزيد يف املشهد أو ينقص منه

  ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ افرتاء على اهللاهلل عليهم الصالة والسالم  والكذب على رسل, الصالة والسالم

  ؟ ژ ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ
ل آدم أبو البشر وزوجه ومها يأكالن من الشجرة؟ وما هي هذه الشجرة؟ أهي شجرة ثَّ ميُ  كيف)مث 

 . . . ؟ أم هي النخلة؟احلنطة؟ أم هي شجرة التني

أَلَْم ژ :وعلى أي حال منثلهما وقد طفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة؟ وهل منثل اهلل تعاىل وقد نادامها

 أو نرتك يثيله تعاىل وهو! ؟  ژأَْنهَُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوأَقُْل لَُكَما إِنَّ الشَّْيطَاَن لَُكَما َعُدوٌّ ُمبِين  
 ! ! سبحانك سبحانك, نعوذ بك من سخطك ونقمتك ومن هذا الكفر املبني ؟! الرواية ركني ؟ ركن يف 

وكيف ميثل موسى وهو يناجي ربه ؟ وكيف ميثل وقد وكز املصري فقتله؟ بل كيف ميثل وقد أحاط به 
أن حيلها من فرعون والسحرة, ورماه فرعون بأنه مهني, وال يكاد يبني؟ وكيف يثل العقدة ال  طلب من اهلل 

منهم فلتة مضحكة أو هازئة حينما  -وال بد أن تفلت  -لسانه ؟ وما مبلغ كفر النظارة واملمثلني إذا أفلتت 
يتمثلون الرسولني وقد أخذ أحدمها برأس اآلخر وجره إليه ؟ وما مبلغ التبديل والتغيري خللق اهلل الفطري ليطابق 

 صباغ والعالج عملها؟هذا اخللق الصناعي وقد عملت فيه أدوات األ
وكيف ميثل يوسف الصديق وقد مهت به امرأة العزيز وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه؟ وما تفسري اهلم يف 

 لغة الفن؟
وكيف ميثل أنبياء اهلل وأقوامهم يرموهنم بالسحر تارة, وبالكهانة واجلنون تارة أخرى؟ بل كيف ميثلون 

؟ بل كيف ميثلون وقد آذاهم املشركون ومل يستح بعضهم  " إال رعاها وما من نبي " حينما كانوا يرعون الغنم
 . (2)(أن يرمي القذر والنجس على خامت النبيني وهو يف الصالة والكفار يتضاحكون؟

                                                 

 .41التمثيل لبكر أبوزيد ص    (1) 

 (.412-4/411)يئة كبار العلماء أحبا  ه: ينظر , من قرار جلنة الفتوى باألزهر    (2) 
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التمثيلية جلانبني, جانب الكافرين كفرعون وأيب جهل ومن على شاكلتهما, وجانب املؤمنني  )مث لو كانت
فإن من ميثِّل الكافرين سيقوم مقامهم ويتكلم بألسنتهم , ة والسالم وأتباعهم كموسى وحممد عليهما الصال

إخل, ويسفه .. فينطق بكلمات الكفر ويوجه السباب والشتائم لألنبياء ويرميهم بالكذب والسحر واجلنون
 جهل أحالم األنبياء وأتباعهم ويبهتهم بكل ما تسوله له نفسه من الشر والبهتان مما جرى من فرعون وأيب

وأضراهبما مع األنبياء وأتباعهم ال على وجه احلكاية عنهم, بل على وجه النطق مبا نطقوا به من الكفر 
والضالل هذا إذا مل يزيدوا من عند أنفسهم ما يكسب املوقف بشاعة ويزيده نكرا وهبتانا وإال كانت جرمية 

ونقيصة األنبياء , وفساد اجملتمع, اه من الكفروذلك مما يؤدي إىل ما ال حتمد عقب, التمثيل أشد وبالؤها أعظم
 .نسأل اهلل العافية,  (1)(والصاحلني

ال  حترم وى اوأصدروا القرارات والفت ,بالواجب عليهميف هذا الزمان وألجل ما مضى فقد قام العلماء 
ر الضارة الناجتة عن واآلثا, املفاسد العظيمة وبيَّنوا, وصاحوا من أقطار ش , وجترِّم ذلك الفعل, هذا العمل

 .فجزاهم اهلل خرياً , تلك األعمال الضالة
 :وىاالفتو ومن تلك القرارات 

 . (2) كبار العلماء باململكة العربية السعودية  هيئةقرار  .1
 . (3) اجمللس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالميقرار   .2
 . (4) اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمةقرار  .4
 . (5) مية بالقاهرةعمع البحو  اإلسال .8
 . (6) اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية  .5
 .وغريها من اجملامع واللجان,  (7) جلنة الفتوى باألزهر .1
إن اجملم ع الفقه ي اإلسالم ي برابطة العامل اإلسالمي يف :)اجملمع الفقهي قرارًا آخر هذا نصهوقد أصدر 

ديسمرب  21 25: ه  ال  يوافقها1842حمرم  24 11املكرم ة , يف الفرتة من  دورته العشرين املنعق دة مبك ة
م الحظ استمرار بعض شركات اإلنتاج السينمائي يف إعداد أفالم ومسلسالت فيها يثيل أشخاص 2111

لصادر يف ه  ا1815تأكيداً لقرار اجملمع يف دورته الثامنة املنعقدة عام : األنبياء والصحابة فأصدر البيان التايل

                                                 

 (.4/211)فتاوى اللجنة الدائمة    (1) 

 (.4/441)أحبا  هيئة كبار العلماء    (2) 

 (.8/414)وفقه النوازل للجيزاين, (1/818)وعمو  فتاوى الشيخ ابن باز , (4/211)أحبا  هيئة كبار العلماء    (3) 

 .141فن التمثيل ص وأحكام, (8/421)فقه النوازل للجيزاين    (4) 

 (.8/412)فقه النوازل    (5) 

   (. 214و4/217)فتاوى اللجنة الدائمة (6) 

 (. 4/411)موجودة بنصها يف أحبا  هيئة كبار العلماء    (7) 
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هذا الشأن, املتضمن حترمي تصوير النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم وسائر الرسل واألنبياء عليهم السالم 
والصحابة رضي اهلل عنهم, ووجوب منع ذلك, ونظرًا الستمرار بعض شركات اإلنتاج السينمائي يف إخراج 

د على قراره السابق يف حترمي إنتاج هذه أفالم ومسلسالت يثل أشخاص األنبياء والصحابة, فإن اجملمع يؤك
األفالم واملسلسالت, وتروجيها والدعاية هلا واقتنائها ومشاهدهتا واإلسهام فيها وعرضها يف القنوات, ألن ذلك 
قد يكون مدعاة إىل انتقاصهم واحلط من قدرهم وكرامتهم, وذريعة إىل السخرية منهم, واالستهزاء هبم, وال 

 تلك املسلسالت التمثيلية واألفالم السينمائية التعرف عليهم وعلى سريهتم؛ ألن كتاب مربر ملن يدعي أن يف
, (أوحينا إليك ه ذا القرآنحنن نقص عليك أحسن القصص مبا : )اهلل قد كفى وشفى يف ذلك قال تعاىل 

بني يديه لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حديثا يفرتى ول كن تصديق الذي )وقال تعاىل 
, ويذكر اجملمع بقرار هيئة كبار العلماء, وفتوى اللجنة الدائمة (وتفصيل كل شيء وهدى ورمحة لقوم يؤمنون

للبحو  العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية, وفتوى عمع البحو  اإلسالمية يف القاهرة, وغريها من 
ي أجمعت على تحريم تمثيل أشخاص األنبياء والرسل عليهم التاهليئات واجملامع اإلسالمية يف أقطار العامل 

 .(ةالسالم مما ال يدع مجاالً لالجتهادات الفردي
 .  (1) (واحلق ال يفوت اجلمهور غالباً :)أقول كما قال القرايف رمحه اهلل بعد هذا و 

لقول  تهاد مجاعيالعلماء الصادر عن  اجهؤالء قول  أن يرتكيليق مبسلم يرجو اهلل والدار اآلخرة هل ف
 !؟ضال وأمر حمد 
 

 

 

 

 

                                                 

 (.2/221)الفروق : ينظر    (1) 
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 المسألة الثانية
 .تمثيل الصحابة رضي اهلل عنهم

 .ورضي عنهم التحرمي؛ فال جيوز حبال من األحوال يثيل صحابة رسول اهلل : احلكم  
وميكن , واعتداء على حقهم, لكرميوملا يف التمثيل من انتقاص ملقامهم ا, األوىل يدل لذلك ما مضى يف املسألة

 :جعل ذلك يف نقاط
واألوجه ال  , التنقص ألصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورضي عنهم وهذا أمر ظاهر   .1

هي األوجه ال  تُورد  ص من قدرهمل الرسل عليهم السالم يور  احلط والتنقّ مضى ذكرها يف أن يثي
  :هنا 

 :يف التمثيل صور التنقص منف
  من هيئة وزمان ومكان وطريقة كالم مبظهر ليس بصحيح يف أحواهلم  مضي اهلل عنهإظهار الصحابة ر, 

 .ولو حاول هؤالء التمثيل والتقريب حلاهلم كما زعموا 
 وربط لصور فسقة مارجني , هم لكالم الناس في وإثارة, انة الصحابة رضي اهلل عنهمزعزعة ملك وكذلك

 .قصاً وكفى بذلك تن ,ميامنيعلى أهنم صحابة  يف أذهان الصبيان
 ومل  تؤخذ أذن صاحب , ك هم الصحابة رضي اهلل عنهم صاحب احلق يف ذل ومن صور االنتقاص أن

 فلم يبق إال الكفّ , وأخذ اإلذن متعذر, وهذا ظلم وانتقاص له, حقهاعتدي على  احلق يف يثيله بل
 . عن يثيلهم

 قد مجعوا من األمور لتمثيل اهلل عنهم أن الذين يقومون با ومن صور التنقص يف يثيل الصحابة رضي
 ليسواإلمامة الناس يف صالهتم و  ليسوا أهالً  فاملمثلون, وسقوط عدالتهم, املنكرة ما يوجب رّد شهادهتم

ومن , صالح واستقامة بل بعضهم قد يكون  ليس على اإلسالم فضال أن يكون على السنةأهل 
 .ة الصحابة رضي اهلل عنهم االنتقاص للصحابة رضي اهلل عنه أن يقوم أمثال أولئك بسري 

 .إىل غري ذلك من صور التنقص للصحابة رضي اهلل عنهم وأرضاهم 
 .وال يف هزل  جد  والكذب ال جيوز ال يف , اً كذبقد حوى  التمثيل أن   .2

 
ُ
ولو علم الناظر كما ال يصح إجازة وصل الشعر , د بذلك شاهي و ال يلزم يف نفي الكذب عن التمثيل علم امل

 .يقياً أنه ليس حق
ذُكرْت أوجه يف حترمي يثيل األنبياء أنه كما , وقد مضى ذكر كيف كان التمثيل كذبًا يف املسألة األوىل

 .عليهم السالم هي صاحلة أن تكون أوجه يف حترمي يثيل الصحابة رضي اهلل عنهم فال داعي للتكرار
رضي اهلل عنها ليست صحيحة بل قد ويضاف إىل ذلك أن كثرياً من القصص والوقائع املذكورة عن الصحابة 

 تكون خمتلقة ومن املعلوم أن نشر مثل تلك القصص ال جيوز فكيف بتمثيلها؟
 :وقد صدر قرارات وفتاوى يف حترمي وجترمي يثيل الصحابة رضي اهلل عنهم منها
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 :نصه ما وفيه ,قرار هيئة كبار العلماء .1
 :قررت اهليئة باإلمجا  ما يلي )
ويف إخراج . نه وتعاىل أثىن على الصحابة, وبني منزلتهم العالية, ومكانتهم الرفيعةأن اهلل سبحا  - 1

حياة أي واحد منهم على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة هلذا الثناء الذي أثىن اهلل تعاىل 
 .به, وتنزيل هلم من املكانة العالية ال  جعلها اهلل هلم وأكرمهم هبا عليهم

واحد منهم سيكون موضعا للسخرية واالستهزاء به, ويتواله أناس غالبا ليس  أن يثيل أي  - 2
للصالح والتقوى مكان يف حياهتم العامة, واألخالق اإلسالمية, مع ما يقصده أرباب املسارح من 
جعل ذلك وسيلة إىل الكسب املادي, وأنه مهما حصل من التحفظ فيشتمل على الكذب 

ابة رضوان اهلل عليهم يف أنفس الناس وضعا مزريا, فتتزعز  الثقة والغيبة, كما يضع يثيل الصح
بأصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم , واف اهليبة ال  يف نفوس املسلمني من املشاهدين, 
وينفتح باب التشكيك على املسلمني يف دينهم, واجلدل واملناقشة يف أصحاب حممد صلى اهلل 

أحد املمثلني موقف أيب جهل وأمثاله, وجيري على لسانه  عليه وسلم, ويتضمن ضرورة أن يقف
سب بالل وسب الرسول صلى اهلل عليه وسلم وما جاء به من اإلسالم, وال شك أن هذا منكر, 
وكما يتخذ هدفا لبلبلة أفكار املسلمني حنو عقيدهتم, وكتاب رهبم, وسنة نبيهم حممد صلى اهلل 

 .عليه وسلم
إظهار مكارم األخالق, وحماسن اآلداب, مع التحري : ة, وهيما يقال من وجود مصلح  - 4

للحقيقة, وضبط السرية, وعدم اإلخالل بشيء من ذلك بوجه من الوجوه؛ رغبة يف العربة 
فهذا عرد فرض وتقدير, فإن من عرف حال املمثلني وما يهدفون إليه عرف أن هذا  -واالتعاظ

 .اد التمثيل, وما هو شأهنم يف حياهتم وأعماهلمالنو  من التمثيل يأباه واقع املمثلني, ورو 
أن ما كان مفسدة حمضة أو راجحة فإنه حمرم, ويثيل الصحابة : من القواعد املقررة يف الشريعة  - 8

راجحة؛ فرعاية للمصلحة, وسدا للذريعة, وحفاظا على   على تقدير وجود مصلحة فيه, فمفسدته
 . (1)(ب منع ذلككرامة أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم جي

يف حق الصحابة رضي اهلل عنهم؛ فإن هلم  -أي التمثيل-مُينع ذلك:)قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي وفيه .2
والدفا  عن الدين والنصح هلل ورسوله ودينه ومحل هذا  من شرف الصحبة واجلهاد مع رسول اهلل 

لذا فإن اجمللس يقرر بأن تصوير أي ...وإجالهلم الدين والعلم إلينا ما يوجب تعظيم قدرهم واحرتامهم
 . (2)(واحد من هؤالء حرام وال جيوز شرعاً وجيب منعه

                                                 

 (.441-4/424)أحبا  هيئة كبار العلماء    (1) 

 (.4/211)أحبا  هيئة كبار العلماء: ينظرو , (8/421)فقه النوازل للجيزاين    (2) 
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يثيل الصحابة أو أحد منهم ممنو ؛ ملا فيه من االمتهان :) ومما جاء فيها, فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء .4
املفاسد أرجح, هلم واالستخفاف هبم وتعريضهم للنيل منهم, وإن ظن فيه مصلحة فما يؤدي إليه من 

 . (1)( وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنو 
وتوضح حرمة ذلك الفعل , وغري من الفتاوى والقرارات ال  تبنيِّ جرمية يثيل الصحابة رضي اهلل عنهم

 .املشني
 

 

                                                 

 (.21/214)فتاوى اللجنة:ينظرئدة للفاو , (1/712)فتاوى اللجنة الدائمة    (1) 
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 الخاتمة
 :فإن خالصة البحث مايلي, والشكر له على توفيقه, نتهبعد محد اهلل على إعا

 .صح فيه اإلحدا  ي يف الدعوة إىل اهلل منهج توقيفي ال يأن املنهاج النبو  بيان .1
ص الشخصيات تقمُّ طريق و ,  األشخاص من سلك سبيل يثيل إيضاح أن حاول الباحث .2

 . وارتكب ما كرهه رسولنا , قد وقع يف احملذور أو لتعليمهم  إلصالح الناس
نبياء والرسل عليهم واجتمعت املفاسد ال  تقضي بتحرمي يثيل األ, قد توافرت األسباب .4

 .ه بالنصارىوأن القول بإباحة يثيلهم قول حمد  وتشبُّ , الصالة والسالم
واحلط , قُّصهملتنزم ُختم البحث مبسألة يثيل الصحابة رضي اهلل عنهم وأن هذا الفعل مستل .8

 .وخبس حلقهم, عليهم  كما أنه اعتداء, من مكانتهم
على والة األمر األخذ على أيدي أنه و , واحلذر من عقابه تقوى اهلل فإن من النصيحة لكل مسلملذا 

وأن يثيل األنبياء أو , ومنع وسائل اإلعالم التعاون معهم, السفهاء وزجرهم وكّف شرِّهم عن األحياء واألموات
وإذا وقع فال جيوز نشره وال تروجيه وال إذاعته وال مشاهدته وجيب , وجرم خطري , الصحابة مصيبة عظيمة

وأن يوقظ , أسأل اهلل أن يصلح حال املسلمني , وكفهم ومنعهم من هذا املنكر, على يد القائمني عليه  األخذ
 .واحلمد هلل رب العاملني, أن يأخذ بأيديهم ملا فيه عز اإلسالم وصالح للمسلمنيو , الغافلني 
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 مسودة قرار
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوالصالة والسالم , احلمد هلل رب العاملني 
 بشأن تجسيد األنبياء والصحابة في األعمال الفنية: قرار

إن علس عمع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤيره احلادية والعشرين يف رحاب جامعة اإلمام حممد 
 م 2114/ 11/ -14ه  املوافق 1/1845/ -15بن سعود اإلسالمية بالرياض من 

جتسيد األنبياء والصحابة يف األعمال :) طالعه على البحو  الواردة إىل اجملمع خبصوص موضو  بعد ا
 :قرر ما يلي, وبعد استماعه إىل املناقشات ال  دارت حوله, (الفنية

بُكْرهه له ولو أعطي عليه كذا وكذا ففي احلديث الذي رواه  أن التمثيل قد أخربنا رسولنا : أوالً 
 (. ما أحب أين حكيت أحداً وأن يل كذا وكذا:) قال بوداود والرتمذي وصححه أن رسولنا اإلمام أمحد وأ

أن منزلة الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم ومنزلة الصحابة رضي اهلل عنهم منزلة عظيمة ال :ثانياً 
 . جيوز التعرُّض هلا بأي شكل من األشكال إال على وجه  التعظيم والتوقري والتقدير 

أن األعمال التمثيلية واألفعال التجسيدية ال  يراد منها يثيل الرسل عليهم الصالة السالم يف : ثالثاً 
كما أنه سبيل للكذب , وحط لقدرهم , فيه انتقاص هلم, اهليئة وامللبس والشكل واملسكن واملأكل وغريها

م كثري من الناس عليهم وتقييم ما يرونه كما فيه إثارة لكال, وإضعاف الحرتامهم, وجترُّأ على مكانتهم, عليهم
ويصدق هذا على يثيل , كما أنه ذريعة للسخرية منهم, من حركات وأفعال تنسب للرسل عليهم السالم

 .الصحابة رضي اهلل عنهم
حيرم يثيل األنبياء عليهم الصالة و السالم وكذلك يثيل الصحابة رضي اهلل عنهم ملا فيه من : رابعاً 
وعلى , مث ال توجد مصلحة تدعو للقيام بتلك األعمال, ة وهذا العمل حمتو على مفاسد عظيمةحماذير كثري 

 .فرض وجود مصلحة فإن تفويتها ال يضر أبداً 
 :ويوصي مبا يلي

واألخذ على وإتالف ما متَّ عمله , السعي على مستوى احلكومات اإلسالمية ملنع تلك األعمال: أوالً 
 .شرِّهم عن األحياء واألموات أيدي السفهاء وزجرهم وكفّ 

وتبيني أن , حث وسائل اإلعالم جبميع أصنافها على قطع التعاون مع من ميارس تلك األفعال :ثانياً 
وبيان أنه ال جيوز نشر , وجرم خطري ونشر ذلك يف مجيع الوسائل, يثيل األنبياء أو الصحابة مصيبة عظيمة
ومحاية ملكانة , مشاهدهتا حفظاً جلناب األنبياء عليهم الصالة والسالمتلك األفعال وال تروجيها وال إذاعتها وال 

 .الصحابة رضي اهلل عنهم
 .واهلل أعلم
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

أمحد اهلل تعاىل و أصلي و أسلم على نبينا و حبيبنا املصطفى حممد و على آله و صحبه الكرام و من 
 .سار على هديهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد

دين اإلسالم، فعصمهم من السوء، و اصطفى األنبياء و الرسل ليبلغوا عباده دعوة احلق و فإن اهلل تعاىل 
خلقهم على أكمل الصفات البشرية، ليكونوا قدوة للناس يف كل شأن من شؤون حياهتم، و قرن اإلميان هبم 
باإلميان به سبحانه و تعاىل، و قد وردت النصوص القرآنية صرحية يف االصطفاء و وجوب االقتداء و االحرتام 

كرمي أن يكونوا حماًل للهزل و لو كان ذلك باللسان و إن مل تصدقه اجلنان و و التبجيل و منع بصريح القرآن ال
 .حكم سبحانه بأن ذلك كفر باهلل

و هن لسن   خصوصية بالنص فهن أمهات املؤمنني  -صلى اهلل عليه و سلم– كما أن لزوجات النيب
 -رضي اهلل عليهم-من بناته و أحفاده  -صلى اهلل عليه و سلم–كسائر النساء، و ألهل بيت النيب 

و  -صلى اهلل عليه و سلم–خصوصية كذلك، و يعرف ذلك كل من له أدىن اطالع على سرية املصطفى 
 .سريته العطرة

جواز متثيل األنبياء و الرسل بذريعة نشر الدعوة و احرتام تالمس قلوهبم هذه املعاين  قوم مل و قد رأى
العلماء جبواز متثيل صحابة رسول اهلل عن قصد طيب حمتجني بأن كما أنه قد أفىت بعض . األنبياء و تبجيلهم

 .النصوص ليس فيها داللة على حرمة متثيلهم إذا تأكدنا من أهنم سيكونون يف موضع التقدير و االحرتام

فتاء و اجملامع الفقهية تصدر احلكم يف املسائل السابقة و مل تكن الكلمة فيما كل هذا دعا جمالس اإل
امعة، فقد اختلفت وجهات النظر، و عرضت متثيليات ظهر فيها الصحابة على طريقة ال تليق سبق كلمة ج

هبم، كما أنه جرى حتوير يف السرد التارخيي، األمر الذي دعا اجملامع الفقهية و جمالس الفتوى أن تصدر الفتوى 
االلتزام ببعضها، و قد روطاً، و مل يتم تلو األخرى للحد من هذه االنزالقات اخلطرية، و وضع بعضهم ش

جاءت الدعوة الكرمية من اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل للعلماء لقول كلمة رجاء أن تكون جامعة تضع 
 .األمر يف نصابه

و استجابة هلذه الدعوة و إسهامًا مين يف الذب عن دين اهلل تعاىل و الرغبة يف إمكانية، االستفادة من 
 .م كتبت هذا البح  و قد جاء يف متهيد و مطلبني و انتهى بالتوصياتالوسائل احلديثة يف نشر اإلسال

 .أما التمهيد ففي تعريف التمثيل لغة و اصطالحاً مع نبذة موجزة عن تاريخ هذه النازلة

 .حكم متثيل األنبياء عليهم السالم و أما املطلب األول ففي
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 .و أما املطلب الثاين ففي حكم متثيل الصحابة رضي اهلل عنهم

 .و اشتملت اخلامتة على التوصيات

و إين أرجو اهلل تعاىل أن جينبين الزلل و أن يغفر يل إن أخطأت، فما قصدت إال التقرب إىل اهلل تعاىل 
 .بطاعته

 الفقري إىل اهلل تعاىل

 حممود علي مصلح السرطاوي. د
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 :األنبياء و الصحابةمقدمة في تعريف التمثيل في اللغة و االصطالح و تاريخ القول في تمثيل 
 :تعريف التمثيل

ويف احللدي   (1)الشبه والنظري َومثّلل ععلش شلّبه وصلّور : التشبيه والتصوير، فاملثل يف اللغة: التمثيل يف اللغة
َثلللل ملللن املمثللللني)الشلللريف  أي مصلللوير يقلللال يف اوبلللة متاايلللل أي تصلللاوير،  (2)( أشلللد النلللاس علللذاباً يلللوم القياملللة   

، ومّسي التمثلال متثلاالً لشلبهه علا صلنع عللى (3)واملماالة املشاهبة، ومتاال العليل قارب الربء فصار أشبه بالصحيح 
الللذي حيللاكي ش صللية معينللة أو فعللالً معينللاً فهللو يصللور تلللك : شللاكلته، والتمثللل واةاكللاة ععللش واحللد، فاملمثللل

 .(4)أو يشكلها فيعرض شكلها وصورهتا  الش صية

 :والتمثيل في االصطالح
واستحضللار صللورة مللن شلل ص أو حللاد ، واإلتيللان عثيللل وشللبيه للله، دون : تقملص دور اخخللرين وحللالتهم

تصلوير وتشلكيل األشلياء : وعرفهلا بعضلهم بأهنلا (5)استحضار الش ص نفسه، وإعادة احلاد  بكل تفصيالهتا 
عمللل فللين منثللور أو منظللوم يؤلللف علللى قواعللد خاصللة : والتمثيليللة (6)وحي باحلركللة واحليللاة واألفعللال بقالللب فللين يلل

  (7)ليمثل حادااً حقيقياً أو خمتلقاً، قصداً للعربة، والذي يقوم هبذا العمل يسّمى  ثالً 

 :أنواع التمثيل
أنللواع كثللرية وكلهللا تشللرت  يف املعللش اللغللوي ولكنهللا نتلللف يف الغللرض منهللا : التمثيللل عنللد أهللل هللذا الفللن 

 : وطريقة العرض فمنها

 .َما ي سّمى الرتاجيديا أو املأساة (أ )

 )*(. وامللهاة: ما يسمى الكوميديا (ب )

                                                           
 .4/00القاموس اةيط : والفريوز آبادي 11/306لسان العرب : ابن منظور  (1)
 .1/005املسند : اإلمام أمحد بن حنبل  (2)
 .11/316لسان العرب : ابن منظور  (3)
 .2/030املعجم الوسيط : إبراهيم أنيس وآخرون. د  (4)
 .11فن املمثل العريب ص: زكي طليمات  (5)
 .620الشريعة اإلسالمية والفنون : أمحد القضاة. د  (6)
 .2/030املعجم الوسيط : إبراهيم أنيس وآخرون. د  (7)

بأسلوب بذيء هابط بتصوير ( الالحمال)ويتفرع عن امللهاة الراقية أنواع أظهرها امللهاة العامية أو املهزلة وهي تستهدف    )*(
 . يتجاوز حدود االحتشام واألدب
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بلللامليلو درام أو مللا يسلللمى الللدراما وهلللي اللل  نللللط بللني اجللللد واهلللزل وتتنلللوع الللدراما إىل ملللا يسللمى  (ج )
املأسللاة العاميللة وهللي املبالغللة يف اإلاللارة وإيللراد العنللف واحلللواد  الفاجعللة واهلللزل اجلللريء واالسللتعانة 

 .بالرقص واملوسيقى التصويرية وهي منزلة أدىن من الدراما

 وملن أنلواع التمثيليلات ملا يقلوم عللى اإلنشلاء والغنلاء واملوسليقى واإليقلاع ويسلمى املسلرحية الغنائيلة (د )
وي عش هذا النوع باملناظر الف مة والزينة والرياشي( األوبرا)أو 

(1) . 

الفكرة واملوضوع، واحلركة والصراع والش صيات املمثِّلة والشل وص املمثيللة واحللوار، : وعناصر التمثيلية هي
 .(2)والديكور ومكان العرض وأشياء أخرى 

 .(تمثيل األنبياء والصحابة)تمهيد في تاريخ النازلة 
يف العقود األخرية من القرن الرابع عشر اهلجري تسربت التمثيليات الدينية واهلزلية إىل املدارس النظامية 
والدينية، فتألقت فيها فرقة التمثيل الديين مث اخذت تتطور إىل متثيل األش اص بعينهم مث إىل العظماء يف 

هلل ورسله عليهم الصالة والسالم مث إىل العوامل اإلسالم مث إىل طبقة الصحابة رضي اهلل عنهم مث إىل أنبياء ا
 .(3)الغيبية كمالئكة الرمحن 

مللن  1523وكانللت أول حماولللة لتمثيللل دور النلليب حممللد صلللى اهلل عليلله وسلللم يف فلليلم سللينمائي سللنة  
ة ملن املمثل يوسف وهيب وقد أصدر األزهلر عللى أالر ذللك فتلوى حتلرم هلذا الفعلل، ونظلراً مللا أحداتله هلذه اةاولل

رّدة فعلللل غاضلللبة عنلللد املسللللمني وعنلللد الشلللعب املصلللري خاصلللة مل يلللتم هلللذا العملللل، وتكلللررت اةاوللللة يف أفلللالم 
ومسلسلللالت أخلللرى لتمثيلللل رملللوز دينيلللة ملللن آل بيلللت النللليب صللللى اهلل عليللله وسللللم وزوجاتللله واخللفلللاء الراشلللدين 

 .والصحابة

ه متثيلللل محلللزة علللم النللليب صللللى اهلل عليللله أخلللرج مصلللطفى العقلللاد فللليلم الرسلللالة اللللذي   فيللل 1513ويف علللام 
 60وسلللم وبعللض الصللحابة رضللي اهلل عللنهم وقللد صللدرت عللدة فتللاوى عنعلله وقللد   منللع عرضلله يف مصللر طيلللة 

م   متثيلل عملر 2016م   متثيل خالد بن الوليد رضلي اهلل عنله يف أحلد املسلسلالت ويف 2012سنة ويف سنة 
وين آخلللر، و  متثيلللل أيب بكلللر رضلللي اهلل عنللله يف مسلسلللل القعقلللاع بلللن اخلطلللاب رضلللي اهلل عنللله يف مسلسلللل تلفزيللل

 .حي  ظهر من القفا يف لقطة قصرية

                                                           
أمحد القضاة الشريعة اإلسالمية . ود 205حكم  ارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص : صاحل بن أمحد الغزايل. د  (1)

 .620ص  والفنون
 .11نقالً عن مبادئ اإلخراج املسرحي ص  626الشريعة اإلسالمية والفن ص : أمحد القضاة. د  (2)
 .التمثيل حقيقة تارخيية وحكمة: بكر بن عبد اهلل أبو زيد  (3)
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وأخرياً   اإلعالن عن الشروع يف إخراج فيلم عاملي عن النيب حمملد صللى اهلل عليله وسللم سليتم تصلويره يف 
يللدي إلنتلاج أول فلليلم يركلز علللى مليللون دوالر، ويسلتعد امل للرج اإليلراين ماجلد جم 200هوليلوود بتكلفلة تقللدر بلل 

مرحلللة الطفولللة للنلليب صلللى اهلل عليلله وسلللم، مث تليهللا أجللزاء أخللرى تسللتعرض كافللة مراحللل حياتلله صلللى اهلل عليلله 
 . (1)وسلم 

 :حكم تمثيل األنبياء: المطلب األول
اإلفتاء وملن علدد  ذهب مجهور العلماء إىل حرمة متثيل األنبياء وصدرت فتاوى من اجملامع الفقهية وهيئات 

 .كبري من علماء أهل السنة حبرمة متثيل األنبياء

ومللن ذلللك قللرار جلنللة الفتللوى بللاألزهر املؤرخللة  (2)فقللد صللدرت قللرارات مللن اجملللامع واهليئللات التاليللة بللالتحرمي 
  (3). م6/2/1500هل املوافق  1614مجادي اخخرة سنة  10يف 

هلل وقلرار اجملللس التأسيسلي 1650 مكة املكرملة يف ذي احلجلة وقرار مؤمتر املنظمات اإلسالمية املنعقدة يف
هلل والبيلان الصلادر علن مشلي ة األزهلر 1651لرابطة العامل اإلسلالمي يف دورتله الثالثلة عشلرة املنعقلدة يف شلعبان 

وقلللرار جمملللع  (4)بشلللأن فللليلم حمملللد رسلللول اهلل صللللى اهلل عليللله وسللللم لشللليخ األزهلللر اللللدكتور عبلللد احللللليم حمملللود 
هللل وقللرار هيئللة كبللار العلمللاء يف اململكللة العربيللة السللعودية رقللم 1651و  اإلسللالمية الصللادر يف ذي احلجللة البحلل
هلللل والفتلللوى الصلللادرة علللن اللجنلللة الدائملللة للبحلللو  العلميلللة واإلفتلللاء باململكلللة العربيلللة 2/11/1406يف  101

ابطة العلامل اإلسلالمي يف دورتله هل وقرار اجملمع الفقهي اإلسالمي بر 11/1/1402تاريخ  4126السعودية رقم 
هللل، وقللرار اجململلع الفقهللي اإلسللالمي برابطللة العللامل اإلسللالمي يف دورتلله 1400الثامنللة املنعقللدة يف مجللادى اخخللرة 

م، وقلللرار اللجنلللة الدائملللة للبحلللو  2010هلللل املوافلللق سلللبتمرب 1462العشلللرين املنعقلللدة عكلللة املكرملللة يف حملللرم 
وبيان الشيخ عبلد العزيلز بلن بلاز،  4004هل وفتوى اللجنة رقم 11/1/1402يف  4126العلمية واإلفتاء رقم 

هلل وفتللوى 1635املفل  العلام للمملكلة العربيلة السلعودية وفتلوى الشليخ حسلنني حمملد خمللوف شليخ األزهلر سلنة 
هللل 1400الشلليخ عطيللة صللقر شلليخ األزهللر سللابقاً وفتللوى الشلليخ جللاد احلللق علللي جللاد احلللق شلليخ األزهللر سللنة 

                                                           
متثيل األنبياء بني غياب النص وحضور الفتوى أو التجريب االجتهادي، : )مقال بعنوان : إبراهيمسامي . د  (1)

6/5/2010 HTTP://WWW.ALAWAH.ORG . اإلسالم و الفنون ص : أمحد شوقي الفنجري. و انظر د
 .، طبعة دار األمني، الزقازيق، مصر110

هذه القرارات كتاب حكم متثيل الصحابة واألنبياء لألستاذ عبد الرمحن بن سعد بن علي الشرتي  انظر لإلطالع على  (2)
 .2012(  1)وفيه ملحق يتضمن الفتاوي والقرارات الصادرة هبذه املسألة ط 

 .5/113منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية   (3)
هل، 1466شعبان  10ر حدي  للجزيرة نت يف حممد رأفت عثمان عضو جممع البحو  اإلسالمية، باألزه. د  (4)

0/1/2012. 

http://www.alawah.org/
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هلل وفتلوى الشليخ حمملد 1462لشيخ عبد الرمحن بلن ناصلر اللربا  حيل  يلرى أن متثيلل األنبيلاء كفلر سلنة وبيان ا
 (1)هللل وفتللوى الشلليخ بكللر ابللن عبللد اهلل أبللو زيللد والللدكتور حممللد رأفللت عثمللان  1460بللن عبللد اهلل اليمللين سللنة 

 .والدكتور حسام عفانة وفتوى الشيخ أمحد اخلليلي مفىت سلطنة ع مان

ض علمللاء أهللل السللنة ومجهللور علمللاء الشلليعة إىل جللواز التمثيللل مطلقللاً سللواء يف ذلللك متثيللل وذهللب بعلل
شللروط تضللمن حسللن األداء وبأسلللوب يليللق عقامللاهتم وهللذا صللحابة، واألئمللة املعصللومني عنللدهم باألنبيللاء أو ال

- :عرض موجز ألدلة الفريقني

 :أدلة القائلين بحرمة تمثيل األنبياء : أوالً 
إن اهلل )أن الرسللل واألنبيللاء فئللة منتقللاة مللن البشللر وليسللوا كسللائر البشللر ملللا هلللم مللن االصللطفاء لقوللله تعللاىل  -1

فللإذا كللان هللؤالء مصللطفون مللن سللائر البشللر ( . اصللطفى آدم ونوحللاً وآل إبللراهيم وآل عمللران علللى العللاملني 
جلب علينلا أن فلتفا هبلا يف عقولنلا فهل يصح لنلا أن متثلل ش صلياهتم، فاملكانلة العاليلة لألنبيلاء والرسلل تو 

وفضل األنبياء والرسل على غريهم من األملور املعلوملة ملن اللدين . (2)وقلوبنا بصورة ال يشاركهم فيها أحد 
 .(3)(وكالّ فضلنا على العاملني) بالضرورة قال تعاىل

إن الرسل واألنبياء متصفون بالعصمة  لا جيعلل للنليب صلورة مثاليلة يف اللذهن ال يصلح أن يلتم نسليدها ملن  -2
ومللللن املعلللللوم أن للمسلسللللالت املعروضللللة آاللللاراً نفسللللية علللللى  (4). خللللالل شلللل ص للللليس متصللللفاً بالعصللللمة

ن هللا ملن الصلد  مشاهديها فيتفاعلون معها سللباً وإجيابلاً، فكلم تبكليهم املشلاهد وتضلحكهم، وإن مل يكل
نصيب ويندفعون حبماس يف تأييد بعض املمثلني ضد آخلرين حبسلب اللدور اللذي متثّلله كلل ملنهم وهلو بلال 
ريلب أملر خطلري لله آالاره البالغلة يف السلوء عنلدما ميثلل أحلد نبيلاً ملن األنبيلاء في يلل للمشلاهد أنله علني مللن 

ثل، وأن له قداسته وقدره، وأن كل ما يأيت به يف التمث يل هو صادر عن ذلك النليب، وال خيفلى ملا يف هلذا مي 
من التعدي على مقام النبوة واالستهانة بقدرها، فيجب منع هذا منعاً باتاً وحتلرم مشلاهدة هلذه املسلرحيات 

 .(5)حرمة قاطعة

                                                           
هل، 1466شعبان  10حممد رأفت عثمان عضو جممع البحو  اإلسالمية باألزهر حدي  للجزيرة نت يف  (1)

م، والشيخ إبراهيم رضا عضو جلنة احلوار باجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ، القاهرة، اجلزيرة نت 0/1/2012
 .هل 1466شعبان 10

 .66آية : سورة آل عمران (2)
 .03آية : سورة األنعام (3)
شعبان  10الشيخ إبراهيم إبراهيم رضا عضو جلنة احلوار باجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة ، اجلزيرة نت يف  (4)

 .هل1466
 .هل1460/ رجب/ 10مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي مف  سلطنة ع مان  (5)
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إن الذين يشتغلون بالتمثيل يغلب علليهم علدم حتلري الصلد  وعلدم التحللي بلاألخال  اإلسلالمية الفاضللة  -6
ة على اجملازفة وعدم مباالة باالنزال  إىل ملا ال يليلق ملادام يف ذللك حتقيلق لغرضلهم ملن اسلتهواء وفيهم جرأ

الناس وكسب املادة، وأن متثيلهم لألنبياء يفضي إىل السل رية واالسلتهزاء هبلم، والنيلل ملن كلرامتهم، واحللط 
ومللللن عللللى شللللاكلتهما  ملللن قلللدرهم، فلللللو قلللّدر أن التمثيليللللة جللللانبني جانللللب الكلللافرين كفرعللللون وأيب جهلللل

وجانللب املللؤمنني كموسللى وحممللد عليهمللا السللالم واتبللاعهم فللإن مللن ميثللل الكللافرين سلليقوم مقللامهم ويللتكلم 
... بألسنتهم فينطق بكلملات الكفلر ويوجله السلباب والشلتائم لألنبيلاء ويلرميهم بالكلذب والسلحر واجلنلون

له نفسه من الشر والبهتان  ا جرى من فرعلون اخل ويسفه أحالم األنبياء واتباعهم ويبهتهم بكل ما تسوله 
وأيب جهلللل وأضلللراهبما ملللع األنبيلللاء ال عللللى وجللله احلكايلللة بلللل عللللى وجللله النطلللق علللا نطقلللوا بللله ملللن الكفلللر 

وملن . والضالل وهذا  ا يلؤدي إىل ملا ال حتملد عقبلاه ملن الكفلر وفسلاد اجملتملع ونقيصله األنبيلاء الصلاحلني
إبلراهيم خليلل ( السي فلالن أو اخلواجله فلالن)شيخ حممد رشيد رضا أن يسمي أمناط االزدراء ال  أوردها ال

يلا رسلول : اهلل أو موسى كلليم اهلل ، أو عيسلى روا اهلل أو حمملداً خلا  رسلل اهللا فيقلال لله يف دار التمثيلل
غللري هبللذا اللقللب يف بعللد ذلللك أن خياطبلله بعللض اخللعللاء  فيقللول كللذا وال يبعللد.... اهلل، مللا قولللك يف كللذا 

مللدد يللا : وقللت التمثيللل علللى سللبيل احلكايللة أو مللن بللاب الللتهكم والزرايللة كللأن يللراه يرتكللب إ للاً فيقللول للله
إال أن إباحة متثيل هؤالء الناس لألنبياء قد يؤدي إىل مثل هلذا، وكفلى بله مانعل  للو مل يكلن مثّ ! رسول اهلل 

يئللة بللدوي  لللو  تللراوده سلليدته عللن ومللن ذلللك أيضللاً أن ميثللل بعللض املمثلللني يوسللف الصللديق هب  (1)غللريه 
تعلد  نفسه وتقد قميصه من دبر مث ميثله مسجوناً مع اجملرمني فتمثيل أحوال األنبياء وشئوهنم البشرية بصلفة

دة وهلللي حمظلللورة لللللضلللية إىل  ضلللعف اإلميلللان واإلخلللالل بلللالتعظيم املشلللروع مفسزرايلللة علللليهم وازدراء هبلللم مف
 .  (2)شرعاً 

عوة إىل اإلسالم ونشره إىل الناس كثرية، وقد رمسها األنبياء أل هم وآتت  ارهلا يانعلة إن وسائل البالغ والد -4
نصلللرة لإلسلللالم و لللرة للمسللللمني وقلللد أابلللت ذللللك واقلللع التلللاريخ وهلللذا هلللو الصلللراط املسلللتقيم اللللذي جيلللب 

 .(3)اتباعه

هم إيلذاء هللم وهلو حملرم إن يف متثيل األنبياء بالقول أو الفعل وفتح باب التشكيك يف أحواهلم والكذب عللي -0
 .(1) (4)(إن الذين يؤذون اهلل ورسوله لعنهم اهلل يف الدنيا واخخرة وأعد هلم عذاباً مهيناً )بالنص قال تعاىل 

(1). 
                                                           

 .613 – 600ص  20ج )رشيد رضا املنار  الشيخ حممد( 1)
 .4126باململكة العربية السعودية، الفتوى رقم :اللجنة الدائمة للبحو  العلمية واإلفتاء (2)
 .4126باململكة العربية السعودية، الفتوى رقم :اللجنة الدائمة للبحو  العلمية واإلفتاء( 3)
 .01آية : سورة األحزاب (4)
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بعد متثيل األنبياء من الكذب عليهم بالشلكل والقلول، والكلذب عللى األنبيلاء لليس كالكلذب عللى غلريهم  -3
 (2)" أحد، فمن كذب علّي متعمداً فليتبلوأ مقعلده ملن النلارإن كذباً علّي ليس ككذب على " ويف احلدي 

 . (3)والكذب على أخوانه من الرسل واألنبياء كالكذب عليه صلى اهلل عليه وسلم 

ملن التمثلل بصلورة الرسلول ففلي صلحيح  –إن اهلل تعاىل منع الشيطان مع ملا أعطلاه ملن قلدرة عللى التمثلل  -1
يقلول املرحلوم الشليخ جلاد احللق " من رآين يف املنام فقد رآين، فإن الشيطان ال يتمثلل يف صلوريت" الب اري 

يف أن يتمثللللل هبللللم سللللله ور إن عظمللللة اهلل ألنبيائلللله " م1500شلللليخ األزهللللر يف الفتللللوى اللللل  أصللللدرها عللللام 
الشلليطان مانعللة مللن أن يتمثللل ش صللياهتم إنسللان وميتللد ذلللك ألصللوهلم وفللروعهم فكللل الش صلليات اللل  
تتصللل باألنبيللاء يأخللذون نفللس هللذا احلكللم تبعللاً لألنبيللاء ألن ذواهتللم كرمهللا اهلل تعللاىل وشللرفها بللالوحي فللال 

 .(4)ن عاصروا الرسالة وأسهموا يف إبالغهامتثل أصوهلم وال فروعهم وال زوجاهتم بل وال أصحاهبم الذي

إن متثيل األنبياء ذريعة إىل اقتحام محى األنبيلاء وابتلذاهلم وتعريضلهم للسل رية واملهانلة ويلؤدى إىل تشلكيك  -0
املؤمنني يف عقائدهم وتبديد ما وقر يف نفوسهم من متجيد هذه املثل العليلا إذ أهنلم قبلل ر يلة هلذه املشلاهد 

األنبيللاء ورسللالتهم ويتمثلوهنللا يف أكمللل مراتللب اإلنسللانية وأرفللع ذراهللا، فللإذا هللم بعللد  يؤمنللون حقللاً بعظمللة
العلللرض قلللد هانلللت يف نفوسلللهم تللللك الش صللليات الكرميلللة وهبطلللت ملللن أعللللى درجاهتلللا حيللل  تقمصلللهم 

وسللد الللذرائع ركللن مللن أركللان . املمثلللون يف صللور وأشللكال مصللطنعة  للا يللتقلص معلله ظللل الللدين واألخللال 
اسة، فقد أمجع العلماء أخذا من كتاب اهلل وبيان رسوله على أن من أعملال النلاس وأقلواهلم ملا الدين والسي

حرمه اهلل تعلاىل ألنله يشلتمل عللى املفسلدة ملن غلري وسلاطة كالغضلب والقلذف والسلرقة، وإن ملن األعملال 
فسلله مشللتمالً علللى واألقللوال مللا حرملله اهلل تعللاىل ألنلله ذريعللة إىل املفسللدة ووسلليلة هلللا وإن مل يكللن هللو يف ن

مفسدة ومن ذلك سب معبودات املشركني وهم يسمعون فهو يف نفسله جلائز ولكنله منلع جللره إىل مفسلدة 
وال تسللبوا الللذين "وهللي إطللال  ألسللنة املشللركني بسللب اهلل تعللاىل هلللذا هنانللا اهلل تعللاىل عللن هللذا السللب بقوللله 

هللذا القبيللل تفضلليل بعللض األنبيللاء علللى بعللض ومللن . (5)( يللدعون مللن دون اهلل فيسللبوا اهلل عللدواً بغللري علللم 
ملع أنله يف نفسله جلائز فقلد فضلل اهلل تعلاىل بعضلهم عللى بعلض ولكنله مينلع إذا َجلري إىل الفتنلة فقلد ناصلم 
مسلللمو ويهللودي زمللن النلليب صلللى اهلل عليلله وسلللم ولطللم املسلللم وجلله اليهللودي ألنلله أقسللم بالللذي اصللطفى 

ذي اصللطفى حممللداً علللى العللاملني، فلمللا بلللص األمللر النلليب صلللى اهلل موسللى علللى العللاملني، وأقسللم املسلللم باللل

                                                                                                                                                                                
 . هل1421قرار جممع الفقه اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته العشرين حمرم لسنة  (1)
 .رواه الشي ان يف الصحيحني من حدي  سعيد بن زيد  (2)
 .، دار اجليل، بريوت1ط 600الشريعة اإلسالمية والفنون ص : أمحد القضاة . د  (3)
 .، دار اجليل، بريوت1ط 600نون ص الشريعة اإلسالمية والف: أمحد القضاة . د   (4)
 .100: سورة األنعام  (5)



9 
 

ال نلريوين عللى موسلى، مث أالش عليله علا هلو أهلله : عليه وسلم غضب حىت ع لرف الغضلب يف وجهله وقلال
 .(1). وهناهم أن يفاضلوا بني أنبياء اهلل سداً لذريعة الفنت وحرصاً على وقارهم صلوات اهلل وسالمه عليهم

 :أدلة القائلين بجواز تمثيل األنبياء :ثانياً 
غلللين علللن القلللول بلللأن القلللائلني جبلللواز متثيلللل األنبيلللاء يقوللللون جبلللواز متثيلللل الصلللحابة، وهلللم القلللائلون جبلللواز 
التمثيللل مطلقللاً مللن غللري تفصلليل بللني األنبيللاء واملالئكللة والصللحابة واألئمللة املعصللومني عنللد الشلليعة ويف هللذا املقللام 

 .أدلتهم يف جواز متثيل األنبياءسأقتصر على إيراد 

األصلللل يف األشلللياء اإلباحلللة إال إذا ورد دليلللل يلللدل عللللى التحلللرمي وال يوجلللد دليلللل يف القلللرآن أو السلللنة أو  -1
 .(2)اإلمجاع أو القياس يدل على حترمي التمثيل لألنبياء أو غريهم

فتمثلل هللا بشلراً ) قلال تعلاىل حصل التمثيل من املالئكة فقد متثل جربيل عليه السالم للسيدة ملرمي بالبشلر -2
وجلاء ملرة يف صلورة أعلرايب  (4)ومتثل جربيلل للنليب صللى اهلل عليله وسللم يف صلورة دحيلة الكلليب  (3)( سوياً 

شلللديد بيلللاض الثيلللاب ، شلللديد سلللواد الشلللعر يسلللأل النللليب صللللى اهلل عليللله وسللللم علللن اإلسلللالم واإلميلللان 
يهمللا السللالم يف صللورة ضلليوف، وشللهدت املالئكللة واإلحسللان وورد نللزول املالئكللة علللى إبللراهيم ولللوط عل

مع املسلمني غزويت بدر وحنني وعليهم عمائم قال ابن عباس رضي اهلل عنهما كانت سليما املالئكلة يلوم 
ومن ذلك متثل املالئكلة للداود . (5)بدر عمائم بيضاء قد أرسلوها على ظهورهم، ويوم حنني عمائم محراً 

وهللل أتللا  نبللأ اخلصللم إذ تسللّودوا اةللراب، إذ دخلللوا  )تعللاىل  لللداود عليلله السللالم يف صللورة خصللمني قللال
ال نلف خصلمان بغلى بعضلنا عللى بعلض، فلاحكم بيننلا بلاحلق وال ت شلطط : على داود ففزع منهم، قلالوا

ومتثللل املالئكللة يف صللورة أقللرع وأبللرص وأعمللى وصللور أخللرى  للا ورد يف  (6)(  واء الصللراطللللللللواهللدنا إىل س
 .(7)بوية نة النلللللللالس

                                                           
هل وانظر عبدالرمحن الشرتي، حكم متثيل 1614قرار جلنة الفتوى باألزهر، منشور يف جملة األزهر الصادرة يف رجب سنة   (1)

 . ، دار اجليل، بريوت1ط615الشريعة اإلسالمية والفنون ص : أمحد القضاة. الصحابة واألنبياء ود
الشريعة اإلسالمية : أمحد القضاة . ود 254حكم  ارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص : صاحل بن أمحد الغزايل  (2)

 .646والفنون ص 
 .10آية : سورة مرمي  (3)
 .4/115البداية والنهاية : ابن كثري   (4)
 .1/366السرية النبوية : ابن هشام  (5)
 .22 – 21اخيات : سورة ص  (6)
 .250 – 254وصاحل الغزايل، حكم  ارسة الفن ص  642الشريعة اإلسالمية والفنون ص : أمحد القضاة. د  (7)
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مللا وقللع لألنبيللاء مللن متثيللل كمللا يف منللاظرة إبللراهيم عليلله السللالم لقوملله يف بيانلله هلللم بللأن األجللرام السللماوية  -6
فلما جني عليله الليلل رأى كوكبلاً قلال هلذا ريب فلملا ) املشاهدة من الكواكب ال تصلح لأللوهية قال تعاىل

حيللل  أوهلللم إبلللراهيم عليللله . (1)سلللورة األنعلللام إىل آخلللر اخيلللات الكرميلللة ملللن ( أفلللل قلللال ال أحلللب اخفللللني
السللللالم مللللن بللللاب املنللللاظرة ال النظللللر أنلللله ال يعللللرف ربلللله ليللللدهلم علللللى صللللد  مللللا يقللللول مث إبطللللال قللللوهلم 

ومن ذللك أيضلاً تكسلريه عليله السلالم لألصلنام وإسلناد العملل . (2)باالستدالل ألنه أقرب لرجوع اخلصم 
إىل الصللنم األكللرب، ومللا حصللل منلله عليلله السللالم مللن ظهللوره بش صللية رجللل آخللر لزوجللة ولللده إمساعيللل 

و ا وقع لألنبياء من متثيل قصة يوسف عليه السالم ملع أخوتله، فقلد وضلع السلقاية يف رحلل أخيله . عليه
 . (3) يكن أخوته سارقني لصواع امللك يف قصة متثيلية فعلية ومل

االستدالل باملصلحة، عا أن املسألة ليس فيها أدلة نصية تدل على التحرمي فقلد ذكلروا أدللة يسلتفاد منهلا  -4
اجللللواز كملللا سلللبق القلللول، وعللللى فلللرض علللدم التسلللليم باألدللللة املبيحلللة فلللإن املصللللحة يف تقريلللب مفلللاهيم 

اإلباحلة ال سليما إذا ع للم بأنله إذا مل تقلم املؤسسلات اإلسلالمية  اإلسالم ونشر الدعوة اإلسالمية تقتضي
املنضللبطة بالشللروط اإلسللالمية هبللذا العمللل فإنلله سلليقوم بلله مؤسسللات أخللرى بقصللد تشللويه صللورة األنبيللاء 
والنلليب حممللد صلللى اهلل عليلله وسلللم كمللا حصللل يف اخونللة األخللرية مللن رسللم الصللور املسلليئة لشلل ص النلليب 

 .م من أعداء اإلسالمصلى اهلل عليه وسل

لليس للدينا إشلكالية : إن اإلملام اخلميلين قلال" يقول خملرج مسلسلل يوسلف عليله السلالم فلرج بلن سلحشلور
ألننللا إذا مل نللتمكن مللن عللرض صللورة نسللد وجلله األنبيللاء، فأعتقللد أننللا ( أي عللرض صللور املعصللومني)يف ذلللك 

س، كيللف وسللينما سللوف نكللون حمللرومني مللن ترمجللة قصللص القللرآن علللى أرض الواقللع وإيصللال هللذه الرسللالة للنللا
هوليود تسعى لعرض الصور أو وجوه كافة األنبياء، وهذا يثري شكوكاً حول قداسلة وعظملة األنبيلاء وخيلرج اللدين 

، ويللوحي بأنلله ضللعيف، ويللوحي بللأن األنبيللاء كائنللات أو أشلل اص ضللعفاء وإذا مل (4)منفعللة خللري فيلله مللن عمللل 
ن عللرض أعللداء اإلسللالم هلللا بأشللكال بشللعة هلللم نللتمكن مللن عللرض هللذه الوجللوه فإننللا ال نسللتطيع أن فللول دو 

 . يريدوهنا، وفن بإمكاننا أن نظهر هذه الوجوه بصورة جيدة ونقدمها كقدوة للمجتمعات

                                                           
 .15 – 13اخيات : سورة األنعام (1)
 .3/050التفسري : القامسي (2)
 . 601 – 250حكم  ارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص : الغزايل (3)
 .العبارة بتصرف بسيط ليستقيم املعش (4)
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إن بإمكانكم أن تظهروا وجلوه املعصلومني ولكلن : أنه قال بصراحة( اخلميين)وأضاف قائاًل، مسعنا عنه 
 صلية بللأن يكللون إنسلاناً طيبللاً ولليس ملواللاً بللاألمور بشلرط أن الشلل ص اللذي تسللتفيدون منلله للتقمص تلللك الش

 . (1)الدنيوية السيئة 

وقللد صللدرت فتللاوى لكبللار علمللاء الشلليعة جبللواز متثيللل األنبيللاء وآل البيللت والصللحابة ومللن ذلللك فتللوى 
إذا روعي فيه مستلزمات التعظليم والتبجيلل ومل : السيستاين، حي  قال رداً على سؤال عن حكم نسيد األنبياء

 . (2)يشتمل على ما يسيء إىل صورهم املقدسة يف النفوس فال مانع واهلل العامل 

كمللا أفلللىت املرجللع اللللديين كمللال احليلللدري بللأن اةلللذور املتصللور يف اإلظهلللار سللواء صلللور األنبيللاء علللليهم 
، إال إظهللار مللا يسلليء إىل صللورهم املقدسللة عللا يسللتلزم التللوهني: هللو( أي املعصللومون عنللدهم)السللالم أو األئمللة 

فلللو روعللي فيلله مسللتلزمات التعظلليم والتبجيللل ومل يشللتمل علللى مللا يسلليء إىل صللورهم املقدسللة يف النفللوس جللاز 
التمثيل بإظهار الصورة سواء يف ذلك األنبياء عليهم السلالم أم أهلل البيلت، ومثلل هلذا صلدر علن املرجلع اللديين 

 . (3)حسني فضل اهلل يف كتابه فقه احلياة 

 :الرأي المختار
إن لألنبياء والرسل من اخلصوصية ما ليست لغريهم وهذا اابت بالنص اللذي ال يأتيله الباطلل ملن يديله  

وال مللن خلفلله فاألنبيللاء معصللومون بعصللمة اهلل وال يتحقللق هللذا لغللريهم وال يقللدر أحللد علللى حماكللاهتم، فقللد كللان 
ىل هدي النيب صللى اهلل عليله وسللم الرجل جيلس إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو على الكفر  ا أن يستمع إ

إال وقللد هللداه اهلل إىل احلللق، وقللد أابللت الكثللري مللن العلمللاء الصللحبه لكللل مللن رآى أو مسللع مللن النلليب صلللى اهلل 
عليه وسلم من املسلمني فكلان هللم فضلل الصلحبة عجلرد السلماع أو الر يلة وملا ذللك إال خلصوصلية يف شل ص 

لغلللريه فم لللارج الكلللالم منللله وقسلللمات وجهللله صللللى اهلل عليللله وسللللم وهلللو النللليب صللللى اهلل عليللله وسللللم ال تتلللأتى 
يف التمثيلللل، هللللذا  ا يلللؤدى إىل نقيصلللةيتحلللد  وهيئتللله وش صللليته ال يتلللأتى ألحلللد أن يتمثلهلللا عللللى وجههلللا  للل

ن أدللة تؤكلد باإلضافة إىل ما سبق ذكره يف الفتاوى الصادرة عن اجملامع وهيئات وجمالس اإلفتلاء وكبلار العلملاء مل
رى أن يف متثيل األنبياء ازدراء هبم وعكلانتهم وأنله يتضلمن الكلذب علليهم وأنله يلؤدي إىل ه اخلصوصية وال  تهذ

مفاسد أعظم  ا يرجوه بعضهم من املصاحل خصوصاً إذا كان امل ل يتعلق عسائل االعتقاد ال مسلائل التصلرفات 
 .من األقوال واألفعال ولذا فإن هذه املصاحل هي مصاحل موهومة

                                                           
 .10102جريدة الشر  األوسط العدد  (1)
 .050املسألة  646آية اهلل على احلسيين، الفقه للمغرتبني وفق فتاوى ص : السيستاين (2)
 . 133فقه احلياة ص : حسني فضل اهلل (3)
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وال جيوز أن يكون تشويه أعداء اإلسالم لصورة النيب صلى اهلل عليله وسللم الل  رفضلتها األملة بأكملهلا  
وتللرفض مللا يكللون منهللا سللبباً لتغيللري حكللم شللرعي، ولللو أجزنللا التمثيللل فإننللا نضللفي علللى متثلليلهم قللدراً مللن اجلللواز 

بلاجلواز نفلتح بابلاً للفتنلة والتشلكيك  الشرعي ويكون اخلالف معهلم يف بعلض اهليئلات أو املصلطلحات، وبلالقول
وملللا ظنلللوه ملللن مصللللحة فإهنلللا ملللن املصلللاحل املوهوملللة ال املصلللاحل احلقيقيلللة كيلللف ال . يف اللللدين ويف اإلميلللان بالرسلللل

 .واألدلة واضحة الداللة على خصوصية األنبياء وتفضيلهم على سائر البشر ملا هلم من االصطفاء

نة القول بتحرمي متثيل النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم وسائر لكل ما سبق فإنين أرى والنفس مطمئ 
 .أخوانه األنبياء عليهم الصالة والسالم واملالئكة أمجعني واهلل أعلم

 :حكم تمثيل الصحابة: المطلب الثاني
للفقهاء يف املسألة االاة مذاهب، مذهب يقول حبرمة التمثيل مطلقاً، و مذهب يرى اإلباحة مطلقاً، و 

يرى اإلباحة و يستثين متثيل اخللفاء الراشدين و آل البيت و زوجات النيب و بعضهم من أضاف مذهب 
 .املبشرين باجلنة

 : و هذا بيان موجز هلذه املذاهب مع األدلة

 :األول القول
دون تفريق بني اخللفاء الراشدين و آل  أصحابه إىل أن متثيل الصحابة حمرم مطلًقامجهور العلماء ذهب 

الرأي  و قد قال هبذا  -صلى اهلل عليه و سلم–البيت و املبشرين باجلنة و غريهم  ن ابتت هلم صحبة النيب 
كل من هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية ، ورابطة العامل اإلسالمي ، ودائرة اإلفتاء العام يف 

مف  عام اململكة العربية السعودية : ومن العلماء املعاصرين الذين تبنوا هذا الرأي هلامشية ، اململكة األردنية ا
عبدالعزيز آل شيخ ، ورئيس جممع فقهاء الشريعة يف أمريكا وعضو اجمللس األورويب لإلفتاء والبحو  الشيخ 

وشيخ ، القضاة نوا سلمان.دالشيخ ق سابحسني حامد حسان ، ومف  عام اململكة األردنية اهلامشية ال.د
أمحد عمر هاشم األستاذ جبامعة األزهر ، و مف  اململكة .د و، سبق الشيخ جاداحلق علي جاداحلقاألزهر األ

بكر .والشيخ دالدين األلباين ،  العربية السعودية السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز ، و الشيخ حممد ناصر
والشيخ علي القره داغي ، .والشيخ دالعثيمني ، صاحل والشيخ حممد بدران أبوالعينني ، .والشيخ د، أبوزيد

قيس آل مبار  ، .والشيخ دوالشيخ عبداهلل بن قعود ، عبدالرزا  عفيفي ، والشيخ عبداهلل ابن غديان ، 
والشيخ حممد املرخيي، و الدكتور حممد رأفت عثمان، و الدكتور عقيل العقيل و الدكتور حسام عفانة و 

 .حي  ال يسمح املقام بذكرهم مجيعاً غريهم، 
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 :أدلة هذا القول
وجل يف   فقد أاش عليهم اهلل عزوجل للصحابة الكرام  املكانة العليا واملنزلة الرفيعة ال  جعلها اهلل عز  -1

ويف متثيل أدوارهم يف مسلسل أو مسرحية منافاة كتابه ، وأاش عليهم رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم 
ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه : )وجل يف حقهم  قال اهلل عز،  1الثناء ، وإنقاص هلذه املكانة هلذا

نَ ُهْم تَ َراُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّه َوِرْضَوانًا سِ  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بَ ي ْ يَماُهْم ِفي َأِشدَّ
ْنِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه فَآَزَرُه ُوُجوِهِهْم  ِمْن َأثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهْم ِفي الت َّْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم ِفي اْْلِ

ا ِمُلو فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِه يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوعَ 
ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يُ َباِيُعوَنَك َتْحَت : )وقال ، 2(الصَّاِلَحاِت ِمن ْ

وقال فيهم صلى اهلل ، 3(الشََّجَرِة فَ َعِلَم َما ِفي قُ ُلوِبِهْم فَأَنْ َزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأثَابَ ُهْم فَ ْتًحا َقرِيًبا
ُر ُأمَِّتي اْلَقْرُن الَِّذيَن يَ ُلوِني، ثُمَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم ثُمَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم، ثُمَّ َيِجيُء قَ ْوٌم »: عليه وسلم  َخي ْ

فَ َلْو َأنَّ َأَحدَُكْم َأنْ َفَق اَل َتُسبُّوا َأْصَحاِبي، »: وقال  4«َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َيِميَنُه َويَِميُنُه َشَهاَدتَهُ 
 .5«ِمْثَل ُأُحٍد، َذَهًبا َما بَ َلَغ ُمدَّ َأَحِدِهْم، َواَل َنِصيَفهُ 

والقضاء على ما هلم من هيبة ووقار أن متثيل الصحابة مدعاة وذريعة إىل الس رية واالستهزاء هبم ،   -2
 .6وإجالل يف نفوس املسلمني

الصحابة رضوان اهلل عنهم ومتيزهم عن غريهم يف كثري من األمور ، فقد رضي اخلصوصية ال  يتمتع هبا  -6
وجل عنهم ، وأاش عليهم يف كتابه ، وشهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جلمٍع منهم أهنم  اهلل عز

من أهل اجلنة ، كما شهد خبرييتهم وأفضليتهم على سائر الناس ، وهم نقلة الوحي ، وحرّاس الشريعة ، 

                                                           
 .حكم متثيل الصحابة و األنبياء: ، و انظر عبد الرمحن بن سعد الشرتي1/223: جملة البحو  اإلسالمية  - 1
 .25: سورة الفتح - 2
 .16: سورة الفتح - 3
ل ونَله ْم ، متفق عليه ، رواه مسلم يف صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة ، بَاب  َفْضِل الصيَحابَِة مث ي اليِذيَن يَلل ونَله ْم مث ي اليِذيَن يلَ  - 4

، بَاب  َفَضائِِل َأْصَحاِب والب اري يف صحيحه ، كتاب أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ،  2066: حدي  رقم 
 . 6300: النييِبِّ َصليى اهلل  َعَلْيِه َوَسليَم ، حدي  رقم 

متفق عليه ، رواه الب اري يف صحيحه ، كتاب أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ، بَاب  قَلْوِل النييِبِّ َصليى اهلل  َعَلْيِه  - 5
ومسلم يف صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة ،  بَاب  حَتْرمِِي ،  6316: ، حدي  رقم «َلْو ك ْنت  م تيِ ًذا َخِلياًل »: َوَسليمَ 

 . 2040: َسبِّ الصيَحابَِة َرِضَي اهلل  َعنلْه ْم ، حدي  رقم 
 . 1/241: جملة البحو  اإلسالمية  - 6
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تمنهم اهلل عزوجل على كتابه الكرمي ، وعلى سنة رسوله األمني صلى اهلل عليه وسلم ، وتربوا على ائ
 .1يدي سيد اخللق صلى اهلل عليه وسلم ، وتويف صلى اهلل عليه وسلم وهو عنهم راضٍ 

الصحابة أن املمثلني معروفون بسوء حاهلم ، وكثري منهم مشهور بفسقه وجمونه ، ويف متثيلهم ألدوار   -4
انتقاص من قدرهم ، فرياهم املشاهد وهم ميثلون أدوار الصحابة ، مث يراهم وهم ميثلون أدوارًا يعاقرون 
فيها اخلمر ، وميارسون الرذيلة فتتشوه الصورة الناصعة النقية املرسومة يف ذهن كل مسلم عن أصحاب 

 . 2النيب صلى اهلل عليه وسلم

هذه املسلسالت التارخيية وفوها جاهلون بالتاريخ اإلسالمي ، وعكانة ابة وكتأن أكثر املشتغلني بإعداد   -0
حقائق التاريخ الصحابة رضوان اهلل عليهم الواردة يف نصوص الشريعة  ا ال جيعل لديهم رادًعا لتشويه 

 . 3وتزييفها ، والزيادة فيها أو االنقاص منها

 .الكرام رضي اهلل عنهم أن متثيل أدوار الصحابة غيبةو يف حق الصحابة   -3

فيه فتح لباب تشكيك املسلمني يف دينهم وبلبلة  –باعتبارهم نقلة الدين والشريعة  –أن متثيل الصحابة   -1
 .وسنة نبيهم صلى اهلل عليه وسلم وهذه مفسدة راجحة  أفكارهم ناه عقائدهم ، وكتاب رهبم

 إظهار مكارم األخال ، وحماسن اخداب، مع: ، وهييف متثيل الصحابة  ما يقال من وجود مصلحة  -0
رغبة يف العربة  التحري للحقيقة، وضبط السرية، وعدم اإلخالل بشيء من ذلك بوجه من الوجوه؛

وما يهدفون إليه عرف أن هذا  جمرد فرض وتقدير، فإن من عرف حال املمثلنيكله فهذا    واالتعاظ
 . 4لتمثيلا النوع من التمثيل يأباه واقع املمثلني، ورواد

أن اهلدف األساسي من أمثال هذه املسلسالت وفوها هو الكسب املادي وحتقيق األرباا لشركات   -5
وخمرجي و ثلي هذه املسلسالت وليس نشر فضائل الصحابة  ا حيوهلا إىل متاجرة بسرية هؤالء  اإلنتاج
 . 5األعالم

                                                           
 .1/416: جمموع فتاوى الشيخ ابن باز  - 1
حكم ، قيس بن حممد، ال مبار عدنان عبدالقادر ، متثيل الصحابة قراءة أصولية حتليلية ألدلة املانعني واجمليزين ،  - 2

 htm-90-http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart.138508، التمثيل
 .,جيلدد اجللدل حلول ظهور الصحابة يف الدراما« القعقاع»مسلسل ، رانيه غامن - 3

m.qa/details.php?docId=146593&issueNo=1030&secIhttp://www.alarab.co
d=26# 

 .240-1/226اللجنة الدائمة يف جملة البحو  اإلسالمية  - 4
 .هل 1656 \ 4 \ 13بتاريخ  16، قرار رقم  يف دورهتا الثالثةفتوى هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية :ينظر  - 5

http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart-90-138508.htm
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=146593&issueNo=1030&secId=26
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=146593&issueNo=1030&secId=26
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القول حبرمة متثيل الصحابة لئال يفتح الباب أن األخذ بقواعد سد الذرائع ورعاية املصاحل يقتضي  -10
للتطاول على الصحابة الكرام ، أو وصفهم عا ال يليق هبم ، أو الكذب عليهم وتزوير تارخيهم ، أو 

 . 1التشكيك يف عدالتهم

 يفجرى بني الصحابة رضوان اهلل عنهم خالفات ونزاعات أسهمت خالل التاريخ اإلسالمي أنه قد  -11
انقسام الناس وظهور بعض الفر  والطوائف كاخلوارج والرافضة وغريهم ويف عرض هذه اخلالفات على 
املشاهدين إذكاءو هلذه االنقسامات وخوضو فيما هنينا شرًعا عن اخلوض فيه امتثاال لقول النيب صلى اهلل 

َوِإَذا ذُِكَر النُُّجوُم ، َحاِبي فََأْمِسُكوا َوِإَذا ذُِكَر َأصْ ، ُكوا   ِإَذا ذُِكَر اْلَقَدُر َفَأْمسِ »عليه وسلم 
 .قد جيعلهم عرضة للشبهات والشكو   ا ، السيما مع فشو اجلهل وقلة القراءة بني الناس2«فََأْمِسُكوا

أن هذه املسلسالت واألفالم ال نلو من مؤارات خارجة عن النص فتكون سبًبا للتقّول على الصحابة  -12
 . 3ليس فيهم أو نسبة ما ال تصح نسبته إليهم الكرام أو وصفهم عا

أن املسلمني جمبولون ِبِفطرهم السوية على حب الصحابة وآل البيت رضي اهلل عنهم وإجالهلم وتعظيم  -16
حقهم ، ومعرفة مكانتهم وقدرهم ويف متثيلهم حموو هلذه الصورة املستقرة يف أذهان املسلمني من إجالل 

أدوار أخرى مليئة باجملون ذين ال يتورعون عن متثيل ا بصور هؤالء املمثلني الستبداهلوتعظيم للصحابة وا
 .4والفسق

 ن اشتهروا بتأليف أن متثيل هذه املسلسالت فيه حماكاة وتقليد للغرب ولألمم الكافرة كاليونان وغريهم  -14
 اقتضاء الصراط)  يف - رمحه اهلل تعاىل - وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيميةاإللياذات ومتثيلها ، 

أهنم خيرجون بور  الزيتون وفوه  من( عيد الشعانني ) ما يفعله النصارى يف عيدهم املسمى  5(املستقيم
يف هيئة يطول  - حني دخل بيت املقدس -السالم  عليه -وفوه بزعم املشاهبة ملا جرى للمسيح 

                                                           
فتوى و ،  م1506هل 1614عددها الصادر يف رجب عام  يففتوى اللجنة امل تصة بالفتوى يف جملة األزهر : ينظر  - 1

 .٣٢٧٤اللجنة الدائمة باململكة العربية السعودية رقم 
، واألصبهاين يف حلية  210: ، حدي  رقم ( 1/142)أخرجه الاللكائي يف أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  - 2

،وقواه األلباين يف  1421:حدي  رقم ( 2/53)، والطرباين يف املعجم الكبري ( 4/100)األولياء وطبقات األصفياء 
 .64: حدي  رقم ( 1/10)السلسلة الصحيحة 

 .عدنان عبدالقادر ، متثيل الصحابة قراءة أصولية حتليلية ألدلة املانعني واجمليزين: ينظر  - 3
 .240-1/226يف جملة البحو  اإلسالمية اللجنة الدائمة فتوى  - 4
 .1/410اقتضاء الصراط املستقيم : ابن تيمية 5
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امتدت هذه البدعة لدى مث  يوم عيدهم املذكور يف ذلك – السالم عليه -وهم يقلدونه  - ذكرها
  . 1العرب إىل هتادي الزهور أيام املواسم واألعياد

أن متثيل الصحابة يستلزم وجود عدد من املمثلني ميثلون أدوار الكفار واملشركني واملنافقني وهذا يؤدي  -10
الوانية إىل نطقهم بكالم كفري أو دعاء غري اهلل أو السجود لألصنام أو غري ذلك من مظاهر 

 .2إلشرا وا

إن من املعلوم أن املباا أصاًل إن احتوى على حمرٍم أو أفضى إليه صار حمرًما ، وعلى فرض إباحة هذا  -13
كما حيصل بني املمثلني : التمثيل يف األصل ، فإن ما يصاحبه من حمرمات يؤدي إىل القول حبرمته 

واملمثالت من اختالط ، وخلوة ، ومصافحة ، وملس ، وكشف للعورات ، واشتمال هذه املسلسالت 
، وما حيصل شتملة على الرعونة وخرم املروءةواالتيان باألفعال املعلى املعازف ، والغناء ، والرقص ، 

عظيم شعائر الكفر كاألصنام والصلبان فيها من كذب واختال  ، وتزوير وتشويه حلقائق التاريخ ، وت
وفوها ، ونشر أخال  الكفرة واملشركني وعاداهتم ، وسب وشتم واستهزاء ، نعل القول حبرمته 

 .3متحتًما

من  ، وما كانت مفسدته أرجحمنه  أكثر من املصاحل املتحققة أن املفاسد املرتتبة على متثيل الصحابة  -11
 . 4شرًعا فهو  نوعمصلحته 

إال الصحابة الكرام ، فمن األوىل أن نبتعد عما يسيء إليهم،  أنه مل يتبق لنا يف عامل األسوة والقدوة -10
حفظا الكرام  جيدة يف الفن ، فلتكن بعيدة عن هؤالء الصحابة وإن كان هنا  إفالس يف موضوعات

 5.جلناهبم ومراعاة لعظيم حقهم

 6:عتراضات الموجهة لدأدلة السابقةاال
عدم التسليم بأن متثيل الصحابة رضي اهلل عنهم مدعاة للس رية واالستهزاء هبم، بل قد يقال إن املقصود  -1

 . األول من هذه األعمال هو تعظيمهم ومحاية جناهبم، وإبراز م ارهم ومفاخرهم

                                                           
 .التمثيل حقيقته ، تارخيه ، حكمه ، لبكر بن عبداهلل أبوزيد: ينظر كتاب  - 1
 .4126 وفتوى اللجنة الدائمة باململكة العربية السعودية رقم: ينظر  - 2
 .تارخيه ، حكمه ، لبكر بن عبداهلل أبوزيدالتمثيل حقيقته ، : ينظر كتاب  - 3
 .226ص/ هل 1650من رجب إىل رمضان لسنة  -العدد األول (( جملة البحو  اإلسالمية ))  - 4
 .التمثيل حقيقته، تارخيه، حكمه: بكر بن عبد اهلل أبو زيد 5
أنظر البيان الصادر عن مشايخ و أعيان و مثقفي قبائل قريش، واجب العلماء و الدعاة يف منع مسلسل عمر رضي اهلل  6

 . 130-140عنه، من كتاب حكم متثيل الصحابة و األنبياء، عبد الرمحن الشرتي 
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رِّم متثيل الصحا -2 بة أو يعّده عدم وجود نص من كتاب اهلل عزوجل أو من سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم جي 
 .انتقاًصا هلم 

 أن خصوصية الصحابة ليست ك صوصية األنبياء ، فاألنبياء والرسل عليهم السالم اختصهم اهلل عز -6
وجل بالوحي والنبوة والرسالة و العصمة ، أما الصحابة رضوان اهلل عليهم فهم بشر يصيبون وخيطئون ، 

 .فليس هلم من القداسة مثل ما لألنبياء 

ية اجتناب اةرمات واألخطاء املصاحبة ملثل هذه املسلسالت بوجود جلنة من أهل العلم الشرعي إمكان -4
املواوقني لإلشراف واملراجعة لكل ما سيتم عرضه على الشاشات من هذه األعمال التمثيلية ، وننب 

احلجاب خالل  ، وإلزام املمثالت بارتداءع ِرف بفسقه وجمونه من املمثلني إعطاء أدوار الصحابة ملن
عتقدات وعادات ، وننب عرض ما فيه نشر ملوعدم السماا بكشف شيء من العوراتتصوير املشاهد 
 .الكفرة واملشركني

ذكر  : هي : "رفها النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ ألن الغيبة كما عمتثيل الصحابة غيبًة هلم فيه نظراعتبار  -0
فيها إال متجيد الصحابة و بيان عظيم قدرهم ومكانتهم ، وهذه التمثيليات ليس " أخا  عا يكره 

 .واحلدي  عن مناقبهم وم ارهم 

 :القول الثاني 
ذهب مجاعة من العلماء إىل القول بإباحة متثيل الصحابة رضوان اهلل عليهم مطلقا بشروط نعل متثيلهم 

و الدعوة إليه و رفعة قدر  منضبطًا بالضوابط الشرعية و حمققًا ألغراض مشروعة من بيان عظمة اإلسالم
الشيخ حممد رشيد رضا ، : ، وقد تبش هذا الرأي عدد من العلماء املعاصرين وهم -رضي اهلل عنهم–الصحابة 
علي الصاليب .مناع القطان املدير األسبق لقسم الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود، و د.والشيخ د
عبد احلميد األنصاري، . ية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطر، و دعائشة املناعي عميدة كل.اللييب، ود

وهبة الزحيلي األستاذ بكلية الشريعة اإلسالمية يف .حممد عمارة املفكر اإلسالمي املعروف ، والشيخ د. ود
اا عساكر جامعة دمشق ، والشيخ أمحد بدر الدين حسون مف  اجلمهورية العربية السورية ، واألستاذ عبدالفت

أمحد الغامدي رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مكة املكرمة .املفكر اإلسالمي ، والشيخ د
 1.سابًقا ، والشيخ عدنان عبدالقادر الداعية الكوي ، و آخرون ال يسمح املقام بذكرهم

  

                                                           
املعرفة، بريوت، و زكريا الفتاوى، مجع و حتقيق صالا الدين املنجد و يوسف اخلوري، طبعة دار : حممد رشيد رضا  1

 .إبراهيم، فلسفة الفن يف الفكر املعاصر
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 :أدلة هذا القول 
أن األصل يف األشياء اإلباحة ، وال يصار إىل القول باحلرمة إال بدليل ، وليس  ة دليل من كتاب اهلل   -1

 .1أو سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يفيد حرمة متثيل الصحابة 

أن موضوع متثيل الصحابة رضي اهلل عنهم خاضع ملبدأ مراعاة املصاحل واملفاسد ، وإذا وجدت مصلحة   -2
 .2متثيل أدوارهم فال مانع شرعي من ذلك من 

أن عرض مسلسل جيسد حياة الصحابة رضي اهلل عنهم بصورة حسنة مع مراعاة كافة الضوابط الشرعية   -6
، وكون املمثلني ألدوار الصحابة  ن عرفوا بالصالا والسمعة احلسنة والبعد عن اجملون واخلالعة ، وكون 

( الديكورات)تناسبة مع جالل وقدر الصحايب املمثيل ، و كون املناظر حركة املمّثل وألفاظه ومواقفه م
وعدم مصاحبة التمثيل واملكمالت منسجمة متامًا مع الوضع الطبيعي غري املتكلف حلياة الصحابة ، 

ألمر حمرم أو خمل باخداب ، وإخراج هذه األعمال بواسطة خمرج مسلم معروف االستقامة ، ووجود جلنة 
 .3ية فيه توجيه رسالة خلدمة الدين واإلصالا ونشر الفضيلة والدعوة إىل اهلل رقابية شرع

 : ما جاء من أدلة تفيد جواز التمثيل بشكل عام ، ومن ذلك  -

ما جاء يف كتاب اهلل عزوجل من قصة امللكني الذين أتيا إىل نيب اهلل داود عليه السالم يف صورة خصمني  -4
نَ َنا بِاْلَحقِّ َواَل ُتْشِطْط َواْهِدنَا ِإَلى اَل َتَخْف َخْصَما: )فقاال  ِن بَ َغى بَ ْعُضَنا َعَلى بَ ْعٍض فَاْحُكْم بَ ي ْ

ِإنَّ َهَذا َأِخي َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نَ ْعَجًة َوِلَي نَ ْعَجٌة َواِحَدٌة فَ َقاَل : )، فقال أحدمها 4(َسَواِء الصَِّراطِ 
 .5(َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّني ِفي اْلِخطَابِ 

وقصة األبرص واألقرع واألعمى الذين متثل هلم مَلكو على صورة كل منهم ، فقد ورد يف الصحيحني من  -0
َع َرس وَل الليِه َصليى اهلل  َعَلْيِه َوَسليَم ، يَلق ول  حدي  أيب هريرة رضي اهلل عنه  ِإني َاالَاًَة يف َبيِن : " أَنيه  مسَِ

: َص، فَلَقالَ أَبْلَرَص َوأَقْلرََع َوأَْعَمى، بََدا لِليِه َعزي َوَجلي َأْن يَلْبَتِليَله ْم، فَلبَلَعَ  إِلَْيِهْم َمَلًكا، فَأََتى األَبْلرَ : ِإْسرَائِيلَ 
، قَالَ : يُّ َشْيٍء َأَحبُّ إِلَْيَكا قَالَ أَ  َفَمَسَحه  َفَذَهَب َعْنه ، : َلْونو َحَسنو، َوِجْلدو َحَسنو، َقْد َقِذَرين النياس 

                                                           
 .164، ص61و حممد رشيد رضا ، جملة املنار، ج 254حكم  ارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص : صاحل الغزايل - 1
http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart-آل مبار  ، قيس بن حممد ،حكم التمثيل ،  - 2

138508.htm-90 
جيلدد اجللدل  « القعقاع»مسلسل ، رانيه غامن،  152التمثيلية التلفازية واست دامها يف جمال الدعوة ص حممد األرجي ،   - 3

 حلول ظهور الصحابة يف الدراما
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=146593&issueNo=1030&secId=26# 

 .22آية : سورة ص - 4
 .26آية : سورة ص - 5

http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart-90-138508.htm
http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart-90-138508.htm
http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart-90-138508.htm
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=146593&issueNo=1030&secId=26
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َاِل َأَحبُّ ِإلَْيَكا قَالَ : فَأ ْعِطَي َلْونًا َحَسًنا، َوِجْلًدا َحَسًنا، فَلَقالَ 
،: أَْو قَالَ  -اإِلِبل ، : َأيُّ امل ه َو  البَلَقر 

َا اإِلِبل ، َوقَاَل اخَخر  : َشكي يف َذِلكَ  ، فَأ ْعِطَي نَاَقًة ع َشرَاَء، -البَلَقر  : ِإني األَبْلَرَص، َواألَقْلرََع، قَاَل َأَحد مه 
يَْذَهب  َعينِّ َهَذا، َأيُّ َشْيٍء َأَحبُّ إِلَْيَكا قَاَل َشَعرو َحَسنو، وَ : يل َباَر   َلَك ِفيَها َوأََتى األَقْلرََع فَلَقالَ : فَلَقالَ 

، قَالَ  َاِل َأَحبُّ إِلَْيَكا قَالَ : َفَمَسَحه  َفَذَهَب َوأ ْعِطَي َشَعرًا َحَسًنا، قَالَ : َقْد َقِذَرين النياس 
، : فََأيُّ امل البَلَقر 

يَلر دُّ : َأيُّ َشْيٍء َأَحبُّ إَِلْيَكا قَالَ : يل َباَر   َلَك ِفيَها، َوأََتى اأَلْعَمى فَلَقالَ : فََأْعطَاه  بَلَقرًَة َحاِماًل، َوقَالَ : قَالَ 
َاِل َأَحبُّ إِلَْيَكا قَاَل : َفَمَسَحه  فَلَردي الليه  ِإلَْيِه َبَصرَه ، قَالَ : الليه  ِإيَلي َبَصرِي، فَأ ْبِصر  ِبِه النياَس، قَالَ 

فََأيُّ امل
َوَوليَد َهَذا، َفَكاَن هِلََذا َواٍد ِمْن ِإِبٍل، َوهِلََذا َواٍد ِمْن بَلَقٍر، َوهِلََذا َواٍد فََأْعطَاه  َشاًة َواِلًدا، فَأ نِْتَج َهَذاِن : الَغَنم  

يف َسَفرِي، َفاَل ِمْن َغَنٍم، مث ي ِإنيه  أََتى األَبْلَرَص يف ص وَرتِِه َوَهْيَئِتِه، فَلَقاَل َرج لو ِمْسِكنيو، تَلَقطيَعْت يبَ احلَِبال  
اَل، بَِعريًا أَتلَ  َباَلَغ اليَلْومَ 

َ
بَلليص  َعَلْيِه ِإالي بِالليِه مث ي ِبَك، َأْسأَل َك بِاليِذي أَْعطَاَ  الليْوَن احَلَسَن، َواجلِْلَد احَلَسَن، َوامل

، َفِقريًا َكَأينِّ َأْعرِف َك، َأملَْ َتك ْن أَبْلَرَص : ِإني احل ق وَ  َكِثريَةو، فَلَقاَل َله  : يف َسَفرِي، فَلَقاَل َله   يَلْقَذر َ  النياس 
ِإْن ك ْنَت َكاِذبًا َفَصيليَرَ  الليه  ِإىَل َما ك ْنَت، َوأََتى : َلَقْد َورِْات  ِلَكاِبٍر َعْن َكاِبٍر، فَلَقالَ : فََأْعطَاَ  الليه ا فَلَقالَ 

ِإْن ك ْنَت  : َردي َعَلْيِه ِمْثَل َما َردي َعَلْيِه َهَذا، فَلَقالَ ِمْثَل َما قَاَل هِلََذا، فلَ : األَقْلرََع يف ص وَرتِِه َوَهْيَئِتِه، فَلَقاَل َله  
َرج لو ِمْسِكنيو َواْبن  َسِبيٍل َوتَلَقطيَعْت يبَ : َكاِذبًا َفَصيليَرَ  الليه  ِإىَل َما ك ْنَت، َوأََتى اأَلْعَمى يف ص وَرتِِه، فَلَقالَ 

ِإالي بِالليِه مث ي ِبَك، َأْسأَل َك بِاليِذي َردي َعَلْيَك َبَصَرَ  َشاًة أَتَلبَلليص  هِبَا يف  احلَِبال  يف َسَفرِي، َفاَل َباَلَغ اليَلْومَ 
َقْد ك ْنت  َأْعَمى فَلَردي الليه  َبَصرِي، َوَفِقريًا فَلَقْد َأْغَناين، َف  ْذ َما ِشْئَت، فَلَوالليِه اَل َأْجَهد َ  : َسَفرِي، فَلَقالَ 
َا ابْلت ِليت ْم، فَلَقْد َرِضَي الليه  َعْنَك، َوَسِ َط َعَلى اليَلْوَم ِبَشيْ  ٍء َأَخْذتَه  لِليِه ، فَلَقاَل أَْمِسْك َماَلَك، فَِإمني
فاملَلك  ليس رجاًل وليس مسكينًا ومل تنقطع به احلبال يف سفره ، وال حيتاج إىل السؤال،  1"َصاِحبَلْيَك 

جواز التمثيل، وهو أن ”: ومن فوائد احلدي : " ابن عثيمني: وال يبّلص بصدقته يف سفره ، قال الشيخ
مثل أن يأيت بصورة مسكني وهو غين وما أشبه ذلك . يتمثل اإلنسان حبال ليس هو عليها يف احلقيقة

 .2“إذا كان فيه مصلحة وأراد أن خيرب إنساناً عثل هذا فله ذلك
يف صورة دحية الكليب فقد جاء عن عائشة رضي ( صلى اهلل عليه وسلم )للنيب ( عليه السالم)متثل جربيل  -3

َرأَْيت  َرس وَل اهلِل َصليى اهلل  َعَلْيِه َوَسليَم َواِضًعا يََدْيِه َعَلى َمْعَرَفِة فَلَرٍس َوه َو ي َكلِّم  : " اهلل عنها أهنا قالت 
" َورَأَْيِتا : " يْلت َك َواِضًعا يََدْيَك َعَلى َمْعَرَفِة فَلَرِس ِدْحَيَة اْلَكْليبِّ َوأَْنَت ت َكلِّم ه ، قَالَ رَأَ : َرج اًل، قل ْلت  

 َوَعَلْيِه السياَلم  َوَرمْحَة  اهللِ : قَاَلتْ " َذاَ  ِجرْبِيل  َعَلْيِه السياَلم ، َوه َو يل ْقرِئ ِك السياَلَم : " نَلَعْم، قَالَ : قَاَلتْ 

                                                           
، 6434عن بين إسرائيل ، حدي  رقم  أحادي  األنبياء ، باب ما ذكرمتفق عليه ، رواه الب اري يف صحيحه ، كتاب  - 1

 . 2534ومسلم يف صحيحه ، كتاب الزهد والرقائق ، حدي  رقم 
 ( .6/06)العثيمني ، حممد صاحل ، القول املفيد يف شرا كتاب التوحيد  - 2



21 
 

، َونِْعَم الديِخيل   رًا ِمْن َصاِحٍب َوَدِخيٍل، فَِنْعَم الصياِحب  ، ومتثله ملرمي عليها 1"َوبَلرََكات ه ، َجزَاه  اهلل  َخيلْ
َها ر وَحَنا : )السالم يف صورة بشر سوي ، قال اهلل جل وعال  فَانيََذْت ِمْن د وهِنِْم ِحَجابًا فََأْرَسْلَنا إِلَيلْ

 .]11:مرمي[( ا َبَشرًا َسِوياافَلَتَمثيَل هلََ 

يف غري صورهتم ال  خلقوا عليها ، فتمثلوا يف ( عليه السالم)ولوط ( عليه السالم)متثل املالئكة إلبراهيم  -1
صورة شباب قد غلب عليهم اجلمال وحسن الصورة ، وذلك يف قصة عذاب قوم لوط الواردة يف كتاب 

َوَلميا َجاَءْت ر س ل َنا ل وطًا ِسيَء هِبِْم َوَضاَ  هِبِْم : )قول اهلل عزوجل اهلل تعاىل يف أكثر من موضع ، ومنها 
َوَجاَءه  قَلْوم ه  يل ْهَرع وَن إَِلْيِه َوِمْن قَلْبل  َكان وا يَلْعَمل وَن السييَِّئاِت قَاَل يَا ( 11)َذْرًعا َوقَاَل َهَذا يَلْومو َعِصيبو 

قَال وا َلَقْد ( 10)َهر  َلك ْم فَاتليق وا الليَه َواَل ن ْز وِن يف َضْيِفي أَلَْيَس ِمْنك ْم َرج لو َرِشيدو قَلْوِم َهؤ اَلِء بَلَنايت ه ني َأطْ 
قَاَل َلْو َأني يل ِبك ْم قل ويًة أَْو آِوي ِإىَل ر ْكٍن ( 15)َعِلْمَت َما لََنا يف بَلَناِتَك ِمْن َحقٍّ َوِإنيَك لَتَلْعَلم  َما ن رِيد  

ْنك ْم قَال وا يَا ل وط  ِإنيا ر س ل  َربَِّك َلْن َيِصل وا إِلَْيَك فََأْسِر بَِأْهِلَك بِِقْطٍع ِمَن الليْيِل َواَل يَلْلَتِفْت مِ ( 00)يٍد َشدِ 
 2(.(01)رِيٍب َأَحدو ِإالي اْمرَأََتَك ِإنيه  م ِصيبل َها َما َأَصابَله ْم ِإني َمْوِعَده م  الصُّْبح  أَلَْيَس الصُّْبح  بِقَ 

من ذلك ما جاء يف . يف حكاية ومتثيل بعض أفعال من سبقه( صلى اهلل عليه وسلم )ما ورد عن النيب  -0
َلميا َقَسَم َرس ول  : مسند اإلمام أمحد واألدب املفرد لإلمام الب اري عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قَالَ 

: " ح نَلنْيٍ بِاجلِِْعريانَِة، اْزَدمَح وا َعَلْيِه، فَلَقاَل َرس ول  اهلِل َصليى اهلل  َعَلْيِه َوَسليمَ اهلِل َصليى اهلل  َعَلْيِه َوَسليَم َغَناِئَم 
َهِتِه، َويَلق ول  : ِإني َعْبًدا ِمْن ِعَباِد اهلِل بَلَعثَه  اهلل  ِإىَل قَلْوِمِه َفَضَرب وه  َوَشجُّوه ، قَالَ  َم َعْن َجبلْ : َفَجَعَل مَيَْسح  الدي

َكَأينِّ أَْنظ ر  ِإىَل َرس وِل اهلِل َصليى اهلل  َعَلْيِه َوَسليَم، : ، قَاَل َعْبد  اهللِ "بِّ اْغِفْر لَِقْوِمي ِإنليه ْم اَل يَلْعَلم وَن رَ 
َهِتِه، حَيِْكي الريج َل ، َويَلق ول   َم َعْن َجبلْ فكان مسح  3"وَن َربِّ اْغِفْر لَِقْوِمي ِإنليه ْم اَل يَلْعَلم  : " مَيَْسح  الدي

 .عن جبهته حيكي وميّثل فعل ذلك العبد الصاحل دلياًل على جوازه( صلى اهلل عليه وسلم)النيب 

ملَْ : " وما ورد يف الصحيحني من حدي  أيب هريرة رضي اهلل عنه َعِن النييبِّ َصليى اهلل  َعَلْيِه َوَسليَم، قَالَ  -5
ْهِد ِإالي َاالَ 

َ
وََكاَنِت اْمَرأَةو تل ْرِضع  ابْلًنا هَلَا ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل، َفَمري هِبَا : " ، وذكر منهم : ... اَةو يَلَتَكليْم يف امل

الليه مي اَل : الليه مي اْجَعِل اْبيِن ِمثْلَله ، فَلتَلَرَ  اَْديَلَها َوأَقْلَبَل َعَلى الرياِكِب، فَلَقالَ : َرج لو رَاِكبو ذ و َشارٍَة فَلَقاَلتْ 
أَب و ه َريْلرََة َكَأينِّ أَْنظ ر  ِإىَل النييبِّ َصليى اهلل  َعَلْيِه َوَسليَم : قَالَ  -َعْليِن ِمثْلَله ، مث ي أَقْلَبَل َعَلى َاْدِيَها مَيَصُّه ، نَْ 

الليه مي اْجَعْليِن : فَلتَلَرَ  اَْديَلَها، فَلَقالَ الليه مي اَل َنَْعِل اْبيِن ِمْثَل َهِذِه، : مث ي م ري بَِأَمٍة ، فَلَقاَلتْ  -مَيَصُّ ِإْصبَلَعه  

                                                           
يَقِة َعاِئَشةَ  - 1 َها ، حدي  رقم  رواه أمحد يف مسنده ، مسند النساء ، م ْسَند  الصِّدِّ يِق َرِضَي اهلل  َعنلْ  .24432بِْنِت الصِّدِّ
 .01-11اخيات : سورة هود - 2
،  4633رواه أمحد يف مسنده ، مسند املكثرين من الصحابة ، مسند عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه ، حدي  رقم  - 3

، وحّسنه األلباين يف السلسلة  101رَبِ بَْأًسا ، حدي  رقم والب اري ، يف األدب املفرد ، بَاب  َمْن ملَْ يَلَر حِبَِكايَِة اخلَْ 
 .6110، حدي  رقم ( 1/065)الصحيحة 
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َسَرْقِت، َزنَلْيِت، وملَْ : الرياِكب  َجبيارو ِمَن اجلََباِبرَِة، َوَهِذِه اأَلَمة  يَلق ول ونَ : مِلَ َذاَ ا فَلَقالَ : ِمثْلَلَها، فَلَقاَلتْ 
 .1"تَلْفَعْل 

تعاىل من ذكرها يف القرآن الكرمي ، وذكرها النيب أن التمثيل جيري جمرى ضرب األمثال ال  أكثر اهلل  -10
 .يف سّنته املطهرة ، وضرب املثل كما يكون بالقول يكون بالفعل أيًضا ( صلى اهلل عليه وسلم )

أن التمثيل نوع من أنواع التشبيه ، والتشبيه ورد يف نصوص كثرية يف القرآن والسنة وكالم العرب ومل  -11
 .فما جاز بالقول جاز بالفعل ما مل يأت دليل مينع منه(. عليه وسلم صلى اهلل )ينتقده النيب 

هي أدلة من كتاب اهلل وسنة رسول ( إىل الدليل احلادي عشر  –من الدليل الرابع ) ما تقدم من األدلة  -12
اهلل صلى اهلل عليه وسلم تدل على جواز أصل التمثيل ، وإذا جاز األصل الذي هو التمثيل ، جاز 

الذي هو متثيل الصحابة رضي اهلل عنهم إال إن وجد دليل مينع من ذلك ، وحي  إنه ال دليل الفرع 
 .2على املنع فقد كان متثيل الصحابة جائزًا كجواز أصل التمثيل

أن التمثيل املنضبط بضوابط الشرع ترتتب عليه مصاحل عظيمة ، ككونه وسيلة دعوية مؤارة ، وواسعة  -16
سهم بدور كبري يف تثقيف النشء عرب عرضه ملعلومات أو أحدا  تارخيية بشكل االنتشار ، كما أنه ي

ميسور وسهل بعد تدقيقها وعرضها على املت صصني خصوصا يف هذه األزمنة ال  أعرض فيها كثري 
من املسلمني عن القراءة ، وأقبلوا على مشاهدة القنوات حي  تشري اإلحصائيات إىل أن اإلقبال على 

وات الفضائية يف العاملني العريب واإلسالمي تفو  اإلقبال على القراءة بأضعاف مضاعفة مشاهدة القن
وهذا يشمل الصغار والكبار والذكور واإلنا  بل إن الكتاب الواحد يف السرية أو التاريخ اإلسالمي قد 

 .يقرأه مليون ش ص يف حني أن املسلسل أو الفيلم املصور يشاهده مئات املاليني 
فهو سبحانه وحده امل تص ( ليس كمثله شيء)الذي الذي ال جيوز متثيله هو اهلل عزوجل وحده أن  -14

وال جيوز ألحد أن ميثل ذات اهلل املقدسة وال صفاته . بعدم املثلية وعدم الندية، فهو الفرد األحد الصمد
 .ه أو متثيل صفاته وأفعالهالعليا وال أفعاله، وال يكيفها أما غري اهلل تعاىل فال يقال إنه ال جيوز متثيل

                                                           
َواذْك ْر يف الِكَتاِب َمْرمَيَ ِإِذ انْلَتَبَذْت ِمْن }متفق عيه ، رواه الب اري يف صحيحه ، كتاب أحادي  األنبياء ، بَاب  قَلْوِل الليِه  - 1

، ومسلم يف صحيحه ، كتاب الرب والصلة واخداب ، بَاب  تَلْقِدمِي بِرِّ اْلَواِلَدْيِن  6463دي  رقم ، ح[13: مرمي]{ أَْهِلَها
 . 2000َعَلى التيَطوُِّع بِالصياَلِة َوَغرْيَِها ، حدي  رقم 

 : هذا من استنباطات الشيخ حممد رشيد رضا رمحه اهلل ، وقد وجه له يف جملة املنار السؤال التايل  - 2
هل جيوز متثيل حياة بعض الصحابة على شكل رواية أدبية خلقية ت ظهر حماسن ذلك الصحايب املمثل ألجل االتعاظ " 

: " فكان جوابه ! " بسريته ومبادئه العالية مع التحفا والتحري لضبط سريته دون إخالل هبا من أي وجهة كانت أم الا
/  61جملة املنار["أعماهلم الشريفة بالصفة املذكورة يف السؤال ال يوجد دليل شرعي مينع متثيل حياة بعض الصحابة أو

 .  ]30م ، حتت عنوان فتاوى املنار، جواب رقم 1561املوافق يوليو  -هل 1600صفر : ، عدد شهر  164ص
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وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه :  )قال اهلل تعاىل على رجل ، ( عليه السالم)إلقاء شبه عيسى  -10
خان نيب اهلل  3“يودس”، وقال آخرون إنه رجل يقال له  2،وقد قال بعضهم إنه أحد احلواريني1(هلم

ألتباعه احلواريني بأنه ( عليه السالم)عيسى فألقى اهلل شبهه عليه بعدما بني ( عليه السالم)عيسى 
ألجل مصلحة على ( عليه السالم)فإذا كان كذلك فقد ألقى اهلل تعاىل شبه نيب اهلل عيسى . سريفع

 .رجل فاسق خائن
أن أار التمثيليات واألفالم املصورة على األطفال والشباب والكبار يفو  أار الكتب والدروس أضعافًا   -13

التمثيليات إذا كانت هادفة ومفيدة فهي أكثر فائدة من ”:لك يقول الشيخ ابن جربين كثرية ، ويف ذ
الكلمات ال  تلقى على احلاضرين، وتأاريها أكثر من تأاري الكلمات، وذلك ألهنم يشاهدوهنا بالنظر، 

تبهوا هلا حىت ين”: وقال أيضا.“فيقبلون عليها، مث يطبقوهنا وحيرصون عليها، ويتذكروهنا تذكرًا زائداً 
حصل لشيخ اإلسالم ابن تيمية كذا وكذا، وقد ال ينتبهون ملا قال، : أكثر  ا لو خطب خطيب فقال

 .4“وال يتمثلونه كما يتمثلونه إذا صّور أمامهم
أن املواقف املصورة املشاهدة تعلق يف الذهن والذاكرة أكثر من الدروس واخلطب فيبقى تأاريها مالزما  -11

 .للمشاهد 
                                                           

 .101آية : سورة النساء - 1
، أليب ( جامع البيان)الطربي تفسري [.304، ص 1الطربي ، حممد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج - 2

لرتكي بالتعاون مع مركز ا الدكتور عبد اهلل بن عبد اةسن: هل ، حتقيق610جعفر حممد بن جرير الطربي املتوىف سنة 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع : البحو  والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة ، الناشر

 . ]م 2001 -هل  1422األوىل، : واإلعالن الطبعة
يَا َمْعَشَر : " قَالَ [ 00: آل عمران]{ َورَاِفع َك ِإيَلي }أَني ِعيَسى ِحنَي َجاَءه  ِمَن الليِه : "قال اإلمام الطربي يف تفسريه  - 3

بُّ أَْن َيك وَن رَِفيِقي يِف اجْلَنيِة َحىتي ي َشبيَه لِ ، احلََْوارِيِّنَي  أَنَا يَا ر وَا : ْلَقْوِم يِف ص وَريت فَليَلْقتل ل وه  َمَكاينا فَلَقاَل َسْرِجس  أَيُّك ْم حيِ 
َفَكاَن ه َو ، َفَصَلب وه  ، َفَدَخل وا َعَلْيِه َفَأَخذ وه  ، َور ِفَع ِعيَسى َصَلَوات  الليه  َعَلْيِه ، فَجَلَس ِفيِه . فَاْجِلْس يف جَمِْلِسي: قَالَ . الليهِ 

تل ه ْم ِحنَي َدَخل وا َمَع ِعيَسى َمْعل وَمًة ، ب وه  َوش بَِّه هَل ْم بِِه اليِذي َصلَ  تَله ْم ، وََكاَنْت ِعدي فَلَلميا َدَخل وا ، َقْد رَأَْوه ْم َفَأْحَصْوا ِعدي
وََكان وا اَل يَلْعرِف وَن ، فَله َو اليِذي اْختَلَلف وا ِفيِه ،  َعَلْيِه لَِيْأخ ذ وه  َوَجد وا ِعيَسى ِفيَما يَلَرْوَن َوَأْصَحابَه  َوفَلَقد وا َرج اًل ِمَن اْلِعديةِ 

ِإَذا َدَخْلت ْم َعَلْيِه فَِإينِّ : فَلَقاَل هَل مْ ، َحىتي َجَعل وا لِي ود َس زََكرِييا ي وطَا َااَلِانَي ِدْرمَهًا َعَلى أَْن يَد هلي ْم َعَلْيِه َويل َعرِّفَله ْم ِإيياه  ، ِعيَسى 
فَلَلْم َيش كي أَنيه  ، َرَأى َسْرِجَس يِف ص ورَِة ِعيَسى ، َوَقْد ر ِفَع ِعيَسى ، فَلَلميا َدَخل وا َعَلْيِه ، َوه َو اليِذي أ قَلبِّل  َف  ذ وه  ، ل ه  َسأ قَلبلِّ 

فَاْختَلَنَق حِبَْبٍل َحىتي قَلَتَل ، ا ي وطَا نَِدَم َعَلى َما َصَنَع مث ي ِإني ي ود َس زََكرِيي ، َفَأَخذ وه  َفَصَلب وه  ، فََأَكبي َعَلْيِه فَلَقبليَله  ، ه َو ِعيَسى 
َوبَلْعض  النيَصاَرى يَلْزع م  أَني ي ود وَس زََكرِييا ي وطَا ، َوَقْد َكاَن َأَحَد اْلَمْعد وِديَن ِمْن َأْصَحابِِه ، َوه َو َمْلع ونو يِف النيَصاَرى ، نَلْفَسه  

" َوالليه  أَْعَلم  َأيي َذِلَك َكاَن . أَنَا اليِذي َدلَْلت ك ْم َعَلْيهِ ، ِإينِّ َلْست  ِبَصاِحِبك ْم : َوه َو يَلق ول  ، هَل ْم َفَصَلب وه   ه َو اليِذي ش بِّهَ 
 . ]301-303، ص1الطربي ، حممد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج[

 .03لعبداهلل آل هادي ، ص حكم التمثيل يف الدعوة إىل اهلل  - 4



23 
 

ن الفيلم أو املسلسل املكتوب واملراجع من قبل جلنة من امل تصني املواوقني قبل عرضه ، سيلقي الضوء أ -10
على جوانب جيهلها ويغفل عنها أكثر الناس يف حياة الش صية املراد متثيلها ، وهذه اجلوانب ال يوصل 

 .إليها إال بالغوص يف بطون الكتب واملراجع 
غرب وكذلك أبناء املسلمني الدارسني يف املدارس األجنبية يف البالد اإلسالمية ال أن أبناء املسلمني يف ال -15

يكادون يعرفون شيًئا عن صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال عن حياهتم ، خللو مناهجهم 
،  التدريسية عن مواد ت درس فيها سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم و سري أصحابه الكرام رضي اهلل عنهم

ويف عرض متثيليات وأفالم مصورة حتكي قصص الصحابة رضي اهلل عنهم وتضحياهتم على هذه النوعية 
 .من املشاهدين سدو لثغرة عظيمة يف تعريف النشء بدينهم وتارخيهم 

أن عادة الشرع يف املسائل ال  يراد هلا التحرمي املطلق املؤبد أن ال ترت  لالجتهاد البشري ، وإمنا تنص  -20
عليها الشريعة نًصا ؛ ةدودية قدرة العقل البشري وقصوره عن إدرا  الفساد املطلق والصالا املطلق ، 
فنجد أن النصوص الشرعية حني حتدات عن اةرمات الكربى كأكل الربا أو شرب اخلمر مثاًل قد بينت 

نواعها ، فالشريعة مل تسكت فسادها وشّرها مث أمرت أمرًا جازًما بالبعد عنها واجتناهبا بكافة صورها وأ
عن هذه اةرمات وال عن بعض صورها ، فلو سكتت عنها أو عن بعض صورها لكان املسكوت عنه 
عرضة لالجتهاد البشري والتأويل والتفسري ، ولكان يف السكوت داللة على القابلية للحل واحلرمة 

على التأبيد واإلطال  كانت فاسدًة حبسب االعتبارات ، فلما كانت مثل هذه اةرمات الكربى حمرمًة 
يف ذاهتا أواًل وال تقع إال فاسدة يف كل حال أو زمان أو مكان أو ظرف ، أما ما سكتت عنه نصوص 
الشرع ومل تنص عليه فقد تركت اجملال فيه مفتوًحا لالجتهاد البشري ، فهو قابلو إذن للصالا والفساد 

لظروف واألحوال اةيطة به ، وعليه فإننا نستطيع القول أن وقابلو للحكم عليه باحلل أواحلرمة تبًعا ل
يست مصلحة مطلقة وال مفسدة ل –وهي من قبيل هذا املسكوت عنه  –مسألة متثيل الصحابة 

 .1، بل خاضعة للحكم عليها بالفساد أو الصالا تبًعا للظروف واألحوال واألزمنةمطلقة
 : ت على ما تقدم من أدلة ومناقشتهااالعتراضا

أن عدم النص على حرمة متثيل الصحابة ال يدل على حله ، ففي النصوص الكثرية املبينة لفضلهم وعظيم  -1
مكانتهم واناء اهلل عزوجل ، واناء رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم عليهم كفاية على بيان فضلهم 

ه املكانة ال  نص عليها كثريًا يف وحرمة متثيلهم ملا يرتتب على التمثيل من منافاة هلذا الثناء وإنقاص هلذ
 .القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة 

                                                           
 . متثيل الصحابة قراءة أصولية حتليلية ألدلة املانعني واجمليزين عدنان عبد القادر ،  - 1
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أن متثيل الصحابة وإن وجدت فيه بعض املصاحل إال أن املفاسد فيه غالبة وراجحة ، َفِمن كون القائمني  -2
، إىل احتواء على هذه األعمال الدرامية والسينمائية ال يهمهم سوى حتقيق أكرب األرباا املادية املمكنة 

هذه األعمال على ما يليق نسبته إىل الصحابة الكرام ، إضافة إىل نقص التحري والتدقيق فيما يعرض 
فال نلو على سبيل املثال من ظهور : من أحدا  تارخيية ، واشتمال هذه األعمال على حمرمات 

، ! نساء حبجة التمثيلاملمثالت من غري لبسهن للحجاب أو ما قد حيصل من تالمٍس بني الرجال وال
أو تعظيم لشعائر الكفر كاألصنام والصلبان وفوها ، ونشر أخال  وعادات الكفرة واملشركني ، وتلفا 

، كل ذلك من املفاسد الراجحة ال  ال يبقى معها أي أار ! هؤالء املمثلني بألفاظ الكفر حبجة التمثيل
 .إىل العدول عنه  ألي مصلحة ، ونعل القول باحلرمة متحتًما وال سبيل

جواز أصل التمثيل وأنه إذا جاز األصل وهو التمثيل جاز الفرع وهو متثيل : "ما تقدم من أدلة على  -6
"  الصحابة إال إن وجد مانع مينع من ذلك وال مانع ، فلزم القول جبواز الفرع كما قيل جبواز األصل

ومكانة الصحابة يف نفوس الناس ، وننب غنب فهذا مناقشو بأن املانع قد و ِجد وهو احلفاظ على هيبة 
ذوي الفضل بإشعارهم بانتقاص الصحابة واالست فاف هبم حني يتمثل دورهم  ثل معروف بفسقه 

 .وجمونه 

يقتضي القول " الذي ال جيوز متثيله هو اهلل عزوجل وحده الذي ال ند وال مثيل له : "ما تقدم من أن  -4
عليه وسلم وبقية األنبياء عليهم السالم وهو حمرم باالتفا  ، فكما جاز لنا جبواز متثيل النيب صلى اهلل 

أن نستثين األنبياء من جواز التمثيل فإنه جيوز لنا أن نستثين الصحابة من ذلك أيًضا السيما مع وجود 
 .أدلة على تفضيل الصحابة على سائر الناس

 : مناقشة االعتراضات السابقة 
نصوص ال  أانت على الصحابة الكرام يف القرآن والسنة كافيةو للداللة على حرمة أن ال: " ما قيل من  -1

 " التمثيل ملا يستتبعه متثيل الصحابة من إنقاص ملكانتهم أو منافاة للثناء عليهم 
غري مسليٍم ألن التمثيل املنضبط بضوابط الشرع واملعروض على جلنة رقابية من املت صصني يف الشريعة 

والتاريخ اإلسالمي لن يؤدي حبال إىل إنقاص مكانة الصحابة أو منافاة الثناء عليهم بل على  اإلسالمية
العكس من ذلك سيسهم بدور فاعل يف تعريف الناس عناقب الصحابة الكرام و قصصهم وجهادهم 
 وتضحياهتم  ا يزيد من توقري وإجالل وحب واحرتام الناس للصحابة الكرام رضي اهلل عنهم وسعيهم

 .لالقتداء هبم 

ما سرد من مفاسد متثيل الصحابة وعدم خلو هذه املسلسالت واألفالم ال  م ثّلت فيها أدوار الصحابة  -2
من حمرمات وأن هذه املفاسد واةرمات راجحة وال سبيل معها إىل القول باإلباحة ، حمجوجو بأن كل 
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عرضت مثل هذه األعمال على جلنة رقابية  هذه املفاسد واةرمات أو معظمها ميكن اجتناهبا فإذا ما
مت صصة وعملت هذه اللجنة بتحرٍّ وتدقيٍق وأمانٍة على فحص حمتوى هذه األعمال الدرامية 
والسينمائية ونليته من كل شيٍء حمرٍم ومن كل ما ال يليق أو ال تصح نسبته إىل الصحابة حبي  ال يتم 

ذه املرحلة من التدقيق ألدى ذلك إىل اجتناب هذه عرضها على الشاشات والفضائيات قبل أن متر هب
املفاسد واةرمات ال  عّدها اةرمون علة استندوا إليها للقول باحلرمة ، ومعلوم أن احلكم يدور مع علته 

 .وجودا وعدًما ، فإذا نلفت علة التحرمي نلف التحرمي 

ابة الذي هو فرع بأصله الذي هو حكم ما قيل من أن املانع الذي منع من إحلا  حكم متثيل الصح -6
التمثيل ، هو ما للصحابة من هيبة وتوقري ومكانة يف نفوس املسلمني وأن قيام من اشتهر عنه متثيل 
أدوار الفسق واجملون بتمثيل دور صحايب من الصحابة فيه است فاف بالصحابة وانتقاص لقدرهم ، 

النتقاص  تنع فإن املشاهد حني يرى هذا املمثل إن هذا االست فاف وا: ميكن أن يرد عليه بالقول 
ميثل دور صحايب من الصحابة لن يستحضر أاناء تلك املشاهدة إال جو هذا املسلسل أو الفيلم 
املتحد  عن حياة الصحابة وسريهم العطرة ، فإن العقل البشري له القدرة على التكيف مع كل موقف 

ذات املمثل وهو يؤدي أدوارا فيها فسق وفجور لن ينطبع على حدة ، فإذا ما رأى املشاهد بعد ذلك 
يف ذهنه حبال من األحوال أن الذي يؤدي هذه األدوار هو الصحايب الذي تقمص ش صيته ذلك 
املمثل ، بل سيكون واعيا ومدركا أن هذه األعمال صادرة عن املمثل نفسه لكونه ميثل عدة ش صيات 

ايل لن حيصل هذا االزدراء واالنتقاص الذي حتد  عنه القائلون خمتلفة يف أعمال فنية خمتلفة ، وبالت
بالتحرمي ، مث إن هذا املمثل حىت لو كان فاسًقا و فاجًرا فهل ميكن أن يقال إن الرجل الفاسق ال جيوز 
له أن يتحد  عن م ار الصحابة و يبني عظيم فضلهم للناس حىت لو كان بعيًدا عن ِفعاهلم وعن 

جاز له أن يتمثل أدوارهم  –مع فسقه  –جاز له احلدي  عن فضائل الصحابة  فحني! التأسي هبما
 .ليبني عظيم مكانتهم و فضلهم للناس 

متثيل النيب صلى اهلل عليه وسلم وسائر األنبياء مستثًش من جواز أصل التمثيل :" ما تقدم من أن  -4
منع متثيل : متكن مناقشته بأن  ،" خلصوصيتهم يقتضي القول باستثناء متثيل الصحابة للسبب نفسه 

صلى )كان خشيَة أن يفعل املمثل فعالً أو يتلفا بقول مل يصح عن النيب  ( صلى اهلل عليه وسلم)النيب 
من كذب علي متعمداً ”: حني قال( صلى اهلل عليه وسلم)فيدخل يف وعيد النيب  ( اهلل عليه وسلم

ل  تدل على وجوب التحرز يف نسبة فعل أو قول وغري ذلك من النصوص ا. “فليتبوأ مقعده من النار
وال يقال هذا األمر يف (. ِإْن ه َو ِإاّل َوْحيو ي وحى)وأفعاله وأقواله وحي (. صلى اهلل عليه وسلم)للنيب 

بل تساهل العلماء يف رواية القصص عن الصحابة واملواعا والزهديات إذا  ( رضي اهلل عنه )الصحابة 
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ا أن خصوصية الصحابة ليست ك صوصية األنبياء فاألنبياء ميزهم اهلل عن كان فيها ضعف يسري، كم
 . ذلك فال ميكن قياس غريهم عليهمسائر الناس باختصاصهم بالوحي والعصمة واملعجزات وغري

  : القول الثالث
ذهلللب علللدد ملللن العلملللاء إىل جلللواز متثيلللل الصلللحابة واسلللتثنوا كبلللار الصلللحابة كاخللفلللاء الراشلللدين والعشلللرة 

جمملع البحلو  اإلسلالمية بلاألزهر والشليخ يوسلف : املبشرين باجلنة وأمهلات امللؤمنني وآل بيلت النليب وملن هلؤالء
يخ عبلللد اهلل ملللربو  النجلللار واللللدكتور أمحلللد للللليخ عبلللد اهلل عللللوان والشللللللمان العلللودة والشلللللللالقرضلللاوي والشللليخ س

 .(1)القضاة  

دم متثيلللل الصلللحابة ملللن غلللري تفصللليل واالستعاضلللة علللن وذهلللب اللللدكتور وهبللله الزحيللللي إىل أن األوىل عللل 
متثيلهم ببدائل أخرى احرتاماً هلم وتقديراً هللم فلإن كلان وال بلد، فيجلب االلتلزام بشلروط حتقلق تقلدمي الصلحابة يف 
صللورة مشللرفة وصللحيحة واسللتدلوا باألدلللة اللل  تبلليح متثيللل الصللحابة اللل  سللبق ذكرهللا واسللتثنوا أمهللات املللؤمنني 

 . صلى اهلل عليه وسلمزوجات النيب

يَن فَ َلمَّ  ا َنجَّ  اُهْم ِإلَ  ى اْلبَ   رِّ  لقوللله تعللاىل   َوِإَذا َغِش  يَ ُهم مَّ  ْوٌج َكالظُّلَ  ِل َدَع  ُوا اللَّ  َه ُمْخِلِص  يَن لَ  ُه ال  دِّ
ُهم مُّْقَتِصٌد َوَما َيْجَحُد بِآيَاتَِنا ِإالَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكُفورٍ   . (2) َفِمن ْ

عللدم جللواز متثيللل كبللار الصللحابة مللن اخللفللاء الراشللدين والعشللرة املبشللرين باجلنللة بللأن كمللا اسللتدلوا علللى 
هلؤالء الصحابة درجة متيزهم عن غريهم يف االصطفاء فهم مبشرون باجلنلة، ولليس لغلريهم ملن الصلحابة ملا ابلت 

ف ملللن مل هللللم ملللن الوجاهلللة واحلصلللانة ، كملللا أن لكبلللار الصلللحابة مواقلللف انقسلللم النلللاس فيهلللا إىل طوائلللف خبلللال
ينقسم الناس يف شأهنم كبالل وأنس وأمثاهلما، األمر الذي يقتضي التحرز من متثيلهم خشية النيلل ملن كلرامتهم 

 .أو انتقاص قدرهم

 :وقد اشرتط أصحاب هذا القول جبواز متثيل سائر الصحابة شروطاً أمهها

 اخلري البارزة ومتسكهم بدينهم أن تكون الغاية من التمثيل إبراز ما يف حياة هؤالء الصحابة من معامل. 

 أن يتم التمثيل بأسلوب صاد  بعيد عن املبالغة ال  نرج بالسرد املوضوعي عن صدقه وحياديته. 

  أن يكون التمثيل بعيداً عن اإلاارة ال  قد تغري على التقليلد أو تغليلب جانلب املفسلدة عللى املصللحة
 .يف العمل

                                                           
 .5أمحد شوقي الفنجري، اإلسالمي والفنون، ص . د  (1)
 . 62: سورة األحزاب  (2)
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  حمملللود السلللمعة، مرضلللي السلللرية، ال يؤخلللذ عليللله ملللا يقلللدا يف  –أن يكلللون املمثلللل رجلللالً كلللان أو املللرأة
 . عدالته أو جيرا نزاهته وأن يكون مشهوداً له باخللق اجلميل والفكر املستقيم

 الرأي المختار
يَ  ا ِنَس  اء النَّبِ  يِّ َلْس  ُتنَّ َكَأَح  ٍد مِّ  َن  النلليب صلللى اهلل عليلله وسلللم لقوللله تعللاىل  حرم  ة تمثي  ل زوج  اتأرى 
ملا لذلك ملن صللة بشل ص النليب  ال يجوز تمثيل أصول النبي صلى اهلل عليه وسلم أو فروعهكما    النَِّساء

 .صلى اهلل عليه وسلم 

مللن قبيلل درء املفاسلد الل  تقلرتن التمثيللل  واألص ل ع دم ج واز تمثي ل س  ائر الص حابة رض وان اهلل عل يهم
يف كافة مراحله، وهو أمر مشاهد فيما   عرضه من مسلسالت، وقد حذرنا النيب صلى اهلل عليه وسلم ملن كلل 
ما ميسهم بسوء، ومن ذلك ملا ورد يف الصلحيحني علن أيب هريلرة وأيب سلعيد اخللدري أن الرسلول صللى اهلل عليله 

فلللو أنفلق أحللدكم  -دعللوين وأصلحايب: أي –ذروا يل أصلحايب )ضلوان اهلل عللليهم وسللم قللال يف شلأن أصللحابه ر 
 . رضي اهلل عنهم( مثل أ حد ذهباً ما بلص م ّد أحدهم وال نصيفه

ن أحدكم أنفق مثل أحلد ذهبلاً ملا بللص ّملدي أحلدهم وال ال تسبوا أصحايب فلو أ)روى الب اري أن النيب قال 
 (.نصيفه

 (ةو ألم ، فإذا ذهب أصحايب أتى أمىت ما يوعدونوأصحايب أََمنَ )روي مسلم 

مللن سللب أصللحايب فعليلله لعنللة اهلل واملالئكللة والنللاس أمجعللني اقتللدوا باليلللَذْين مللن بعللدي أيب )وروى الطللرباين 
علليكم بسلن  وسلنة اخللفلاء الراشلدين املهلديني ملن )حلدي  صلحيح وحبلدي  : قال الشيخ األلباين( بكر وعمر

 (. بعدي

قومللون بإعللداد السلليناريو يف متثيللل الصللحابة رضللوان اهلل عللليهم ينقلللون الغلل  والسللمني وحيرصللون والللذين ي
على نقل ما يساعدهم يف حبكة املسلسل أو الفللم وإالارة املشلاهدة، وزيلادة األشلياء الل  يت يلوهنلا، واألحلدا  

 . ال  يستنتجوهنا

ة شلرعية ملن اهليئلات املعتملدة املواوقلة أو جمملع ملن أما إذا أمكن ضبط مجيع مفردات التمثيلية من ِقَبِل هيئ
ألنله قلد ي علرض األملر عللى املفل  عللى غلري . اجملامع الفقهية، حبي  ال يرت  هذا األمر للرراء اخلاصلة ملن األفلراد

وجهه من قبل الكاتبني للمسلسل أو امل رجني أو املمثلني فيف  على فلو ملا يسلمع ولكلن واقلع احللال أو املل ل 
للللف فتقلللع فتلللواه يف غلللري موقعهلللا وال حتقلللق املقصلللود اللللذي توخلللاه املفللل  ملللن االنضلللباط ورفلللع شلللأن الصلللحابة خمت

أن يك  ون اْلش ران م ن تل  ك الهي  ات أو م  ن تني بهم م  ن أه ل العل  م وااللتلزام بقواعلد الشللرع، هللذا فلإنين أرى 
ملصللحة املنشلودة بفلتح نافلذة وهبلذا فقلق ا وأن يكون اْلش ران األعم ال م ن كتاب ة ال ن  إل ى تم ام اْلخ راج

مللن نوافللذ نشللر الللدعوة عللرب وسللائل إعالميللة معاصللرة هلللا تأاريهللا الكبللري يف نفللوس الكبللار والصللغار حيلل  دخلللت  
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كل بيت ورافقت اإلنسان حيثما كان من خالل اةمول والالب تلوب وغريهلا ملن أدوات التكنولوجيلا احلديثلة، 
ن إجالل واحرتام، ونبعد كل ما يثري الفتنه أو يزرع الفرقلة واخللالف، وفافا على ما ينبغي أن يكون للصحابة م

ونتجنب عرض ملا حصلل ملن خلالف بلني الصلحابة رضلوان اهلل علليهم امتثلاالً ألملر النليب صللى اهلل عليله مسللم 
 . بتوفري الصحابة وعدم إيذائهم أو اإلساءة إليهم

ل    عرضلها ميكلن أن نتجنبله، ونسلد الطريلق عللى وعليه فإن مجيع ما يقال عن السلبيات يف التمثيليات ا
 .املغرضني الذين ينالون من صحابة رسول اهلل حتت ذرائع متعددة

خصوصاً ألنه ال يوجد قوانني نستطيع من خالهلا منلع هلذه األعملال ملن مؤسسلات ال تلتلزم قواعلد الشلرع 
فإننلللا ال نسلللتطيع منلللع  -فيملللا أعللللم ملللع أهنلللا غلللري موجلللودة -وفتلللاوى العلملللاء وعللللى فلللرض وجودهلللا يف بللللد ملللا 

مشللاهدهتا مللن خللالل الفضللائيات ووسللائل التكنولوجيللا احلديثللة، ومللن املعلللوم أن الفتللوى م عملللة وليسللت ملزمللة، 
ول  ذا وج  ب علين  ا س  داً للذريع  ة أوالً وتحقيق  اً للمص  لحة الراجح  ة ثاني  ا أن نق  ول بحرم  ة تمثي  ل الص  حابة 

  :مي من خلفاء وعلماء إال إذا تحققت الشروط التاليةوالرموز الدينية عبر التاريخ اْلسال
أن تشلللرف عللللى مفلللردات ومكونلللات التمثيليلللة ملللن كتابلللة اللللنص إىل اإلخلللراج والعلللرض هيئلللة ملللن اهليئلللات  -1

اإلسالمية املواوقة واقرتا أن يكون جممع الفقه اإلسالمي الدويل صاحب الصلالحية مللا لله  ملن مصلداقية 
 .، وألنه ميثل معظم األقطار والبلدان والشعوب اإلسالميةعند املسلمني، وحيادية تامة

أن يكلللون املمثلللللون وامل رجللللون مللللن ذوي األخللللال  احلسللللنة والسلللرية احلسللللنة و للللن عللللرف عللللنهم االلتللللزام  -2
 .بأحكام الشريعة يف سلوكهم

 .أن ال يكون التمثيل خمتلطاً بني الرجال والنساء -6

اس حىت وللو كلان التمثيلل ألدوار يف عهلد اجلاهليلة أو لغلري أن يتم االلتزام بأحكام اإلسالم من حي  اللب -4
 .املسلمني

 .أن يكون القصد من التمثيلية هادفاً يعزز نشر دعوة اإلسالم ويرسخ العقيدة يف النفوس -0

 .أن متنع التمثيالت ال  تؤدي إىل إاارة الفرقة والنعرات الطائفية بني املسلمني -3

ثلة للواقع ومتناسبة مع ما للصحابة من أجالل واحرتامأن يكون اإلخراج والديكورات الفنية  -1   . 
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 :التوصيات
 .حرمة متثيل األنبياء مطلقاً  (1

 .حرمة متثيل والدي النيب صلى اهلل عليه وسلم وبناته وأبنائه احلسن واحلسني رضي اهلل عنهما مطلقاً  (2

 (.زوجات النيب صلى اهلل عليه وسلم)حرمة متثيل أمهات املؤمنني  (6

حرمللة متثيللل الصللحابة والرمللوز الدينيللة عللرب التللاريخ اإلسللالمي والعلمللاء واخللفللاء املعللروفني بالصللالا إال إذا  (4
 : توافرت الشروط التالية

أن تشللرف علللى التمثيليللة مؤسسللة شللرعية إسللالمية مللن كبللار العلمللاء املواللوقني وأن يللتم اإلشللراف  -أ 
يقلللوم هبللذا اللللدور جممللع الفقللله اإلسلللالمي  عليهللا ملللن كتابللة اللللنص إىل اإلخللراج والعلللرض وأقللرتا أن

 .الدويل أو من ينيبهم ملا له من مصداقية وحيادية وألنه ميثل األقطار والبالد والشعوب اإلسالمية

أن يكلللللون املمثللللللون وامل رجلللللون ملللللن ذوي األخلللللال  احلسلللللنة والسلللللرية احلسلللللنة وااللتلللللزام بأحكلللللام  -ب 
 .اإلسالم

 .أن ال يكون التمثيل خمتلطاً  -ج 

 .العورات يف التمثيل أو عرض هيئات الريبة ال  تثري الغرائز والشهواتعدم تكشف  -د 

 .أن يكون القصد من التمثيلية هادفاً يعزز نشر دعوة اإلسالم ويرسخ العقيدة يف النفوس -ه 

 .ات ال  تؤدي إىل إاارة الفرقة أو النعرات الطائفية بني املسلمنييأن متنع التمثيل -و 

واألمور الفنية األخرى  ثلة للواقع من غلري مبالغلة ومتناسلبة ملع ملا أن يكون اإلخراج والديكورات  -ز 
 .للصحابة والعلماء واخللفاء والرموز الدينية من إجالل واحرتام

واهلل تعالى من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل، أسأله تعالى أن يتجاوز عن زلتي إن 
 .لى نيتي آمينزللت وأن يغفر لي خطي تي إن أخطأت وأن يثيبني ع
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 مبسم اهلل الرمحن الرحي

َُكنُتْمَِإيَّاُهَت  ْعُبُدونَ يَ ﴿  لِّلِهَِإن ِمنَط يِّب اِتَم اَر ز قْ ن اُكْمَو اْشُكُرواَْ َُكُلواَْ اَالَِّذين َآم ُنوْا   ﴾ اَأ ي ُّه 

َ:تمهيدَ
التعريف العلمي للحيوان هو كل كائن حي ينمو ويتحرك بارادته ، أما من املنظور الشرعي فهو كل كائن 

وعلي االنسان ان يعلم علم اليقني ان اهلل سبحانه وتعايل مل خيلق . ن واإلنسذي روح من غري املالئكة واجل
احليوان عبثًا ، أيًا كان نوعه بريًا أو حبريًا أو طائرًا ، يزحف علي بطنه أو ميشي على رجلني أو على أربع وأنه 

ي  -تعايل سخر احليوانات لالنسان ينتفع بكل ما فيها من خريات وامكانات  فيأكل حلومها  -عنه إال ماُنه
ويركبها وينتفع جبلودها واوبارها واشعارها وفوائدها العديدة مبا يف ذلك منتجاهتا ، وهذا التسخري يوجب شكر 
املوىل عز وجل على هذه النعم وذلك باتباع إرشادات الشريعة االسالمية جتاه هذه احليوانات باإلحسان إليها 

هربَّح ، و ليعلم االنسان ان والرفق هبا واالهتمام بصحتها وأكلها 
صاحلة وركوهبا صاحلة وعدم ايذائها بالضرب امل

ُيس بُِّحَاحليوان يعبد اهلل سبحانه وتعاىل ﴿  ُتس بُِّحَل ُهَالسَّم او اُتَالسَّْبُعَو األ ْرُضَو م نَِفيِهنََّو ِإنَمِّنَش ْيٍءَِإالََّ
ُهْمَإَِ َت ْسِبيح  ِهَو ل ِكنَالََّت  ْفق ُهون  ِليًماَغ ُفورًاِبح ْمد  َح  َك ان  كما أنه ينقاد هلل تعاىل فيما [ 44: َاإلسراء]﴾  نَُّه

َاللَّه َي ْسُجُدَل ُهَم نَِفيَالسَّم او اِتَو م نَ، فهو يسجد هلل تعبداً ورِقًا ﴿  ” يسجد “يريده به طبعًا  َأ نَّ أ ل ْمَت  ر 
َو الَْ َو النُُّجوُم ُر َو اْلق م  َو الشَّْمُس َاأْل ْرِض َع ل ْيِهَِفي َح قَّ ِثيٌر َو ك  َالنَّاِس َمِّن  ِثيٌر َو ك  َو الدَّو ابُّ َو الشَّج ُر ِجب اُل

اَل ُهَِمنَمُّْكرٍِمَِإنََّاللَّه َي  ْفع ُلَم اَي ش اء اُبَو م نَيُِهِنَاللَُّهَف م   [.81:  احلـج]﴾  اْلع ذ 
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َحاجةَجسمَاالنسانَللغذاء
 

ْعُبُدونَِ﴿  خهلق االنسان لغاية حمددة وهي عبادة اهلل َلِي   َِإالَّ َو اْْلِنس  ل ْقُتَاْلِجنَّ : الذاريات ]﴾  و م اَخ 
، والتغذية غايتها التقوَّى علي طاعة اهلل وعبادته باالستعانة بالغذاء على توفري الطاقة الالزمة للتحرك [ 65

إعمار األرض وفق املنهج وضمان البقاء سليماً ليتمكن من تأدية ما أوجبه اهلل عليه من العبودية هلل عز وجل و 
 .الرباين

فاألغذية كاللحوم بأنواعها حتتوى على العناصر الغذائية الالزمة للبناء اجلسدي والنمو والتكاثر واستبدال 
االنسجة واخلاليا التالفة باستمرار اثناء احلياة خباليا وانسجة جديدة فورًا ، كما أن االغذية هذه حتتوي على 

 :َلطاقة ، فالعناصر الغذائية اليت حيتاجها جسم االنسان تنقسم إيل مخس جمموعاتأهم العناصر النتاج ا

 :َالبروتيناتَ

وهي مركبات عضوية معقدة الرتكيب اساسها االمحاض األمينية وهي وحدات بناء نيرتوجينية متيزها عن 
سم وصيانتها وميكن الدهون والكربوهيدرات وأمهية الربوتينات تكمن يف أُنا االساس يف بناء انسجة اجل

للجسم ان يستخدمها يف انتاج الطاقة يف حاالت الشح يف الكربوهيدرات أو وجود فائض من هذه الربوتينات 
 .يزيد عن احتياجات اجلسم للبناء والصيانة

 :الدهونَ

وهي حتتوي على االمحاض  (CHO)وهي مركبات عضوية تتكون من كربون وهيدروجني وأو كسجني 
ية اليت حيتاجها اجلسم وال يستطيع تصنيعها وهذه االمحاض تدخل يف بناء خاليا اجلسم وتركيبها ، الدهنية الضرور 

والدهون هلا دور هام أيضا يف تزويد اجلسم بالطاقة احلرارية يف حاالت النقص احلاد يف السكريات مصدر الطاقة 
انتاج طاقة تشغيلية من مصادر غري كما يف حاالت الصائمني الذين يتحركون بالنهار مما يستدعي   “الرئيس 

وقد يبلغ انتاج الطاقة من الدهون اضعاف الطاقة املنتجة  -ختسيس جماين  -السكرية وهي معدومة بسبب الصيام 
 (ADEK)من السكريات ، كما أن الدهون تلعب دورًا هامًا يف تواجد وحركة الفيتامينات الذائبة يف الدهون 

 .بعض انسجة اجلسم مثل العظام وشبكة العني ونضارة اجللد وهذه تقوم باالسهام يف بناء 

 :السكرياتَ
،  (CHO)وهذه الكربوهيدرات هي ايضًا مركبات عضوية من الكربون واهليدروجني واألوكسجني 

َأنَالسكرياتَالتيَالَ “فتلك اليت تذوب يف املاء تشكل املصدر الرئيس للطاقة يف جسم االنسان  كما
 .” هيَالمصدرَالرييسَللطاقةَفيَالحيواناتَالمجترةَ-ليا َالغذاييةَاألَ-تذوبَفيَالماءَ
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 :الفيتاميناتَ

هذه كذلك مركبات عضوية يتطلبها جسم االنسان بكميات قليلة نسبياً وتكمن ضرورهتا يف أُنا ضرورية 
ينات اليت الفيتام: يف عمليات الصيانة باجلسم و وسائل الدفاع ضد األمراض ، وهي تنقسم ايل جمموعتني 

 .تذوب يف املاء وتلك اليت تذوب يف الدهون

 :َاألمالحَالمعدنيةَ

وهي ال تتعدى اخلمسة باملائة من وزن االنسان ولكنها مهمة جدًا يف تنشيط التفاعالت احليوية اليت 
 القاعدي يف بالزما الدم ، وحيتاج اجلسم اىل بعض  / جتري داخل اجلسم وتنظيم السوائل والتوازن احلمضي 

 .منها بكميات كبرية نسبياً والبعض اآلخر بكميات صغرية

قد يعترب املاء عنصرًا سادسًا من العناصر الغذائية االزمة بل هو أمهها إذ يشكل الدعامة الرئيسية حلياة  *
ونسبته عالية جدًا يف تركيب اخلاليا واالنسجة احلية وهو أهم  –االنسان وبقائه بل وجوده ابتداًء 

َمليات التمثيل الغذائي وعمليات انتاج الطاقة وسيط يف ع َحوالىَ“ َالي َالبالغ َالشخص يحتاج
َكلَيوم  .” خمسةَلتراتَماء
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َالذكاةَالشرعية
 

على ما أحل اهلل أكله من احليوانات وهي عبارة  ” الذكاةَالشرعية “االسالم حقق سبقاً حضارياً بفرض 
ات ملا هلذه العملية من تأثري بالغ على صحة وسالمة عن آداب واحكام شرعية أثناء عملية الذبح للحيوان

والذكاة الشرعية هي ذبح أو حنر . اللحوم وتبعًا لذلك صحة وسالمة االنسان املستهلك للحوم ومنتجاهتا
مجريَالطعامَوالشرابَ “واملريء  ” مجريَالنفسَومصدرَاالمدادَباألوكسجين “احليوان بقطع حلقومه 

وبالتذكية يتحقق تدفق الدم وانسيابه  ” رقانَيجريانَفيَالعنقَمنَجهةَالحلقومع “والودجني  ” منَالحلق
خارج جسم احليوان علماً بأن هذا الدم هو احلامل لالوكسجني الذي يتحصل عليه بعملية التنفس عرب القصبة 

االوداج السُّباتية  فاذا مت الذبح بالطريقة اليت سنبينها ، ينقطع إمداد الدم للدماغ عرب ” الحلقوم “اهلوائية 
فريسل الدماغ اشارات عرب النخاع الشوكي ايل مجيع اعضاء جسم احليوان املذبوح ومن أمهها قوائمه أن تضهخ 

َهوَ “الدم اجلاري يف العضالت ، فتقوم بذلك ولكنه بدل أن يذهب ايل املخ ينساب ايل اخلارج  وهذا
َ َمن َقدر َاكبر َيخرج َان َالتذكية َمن َوالمطلوب َالخارجالمقصود َالي أما اذا كان الذبح أشد  ” الدم

وأعمق من ذلك وبلغ قطع الِبخاع ، وهو شريان جيري ىف ثقوب عظام الرقبة على جانبيها 
(Vertebral artery )  من سورة  5قارن معين ما ورد يف اآلية  “، فإن الذبح يكون قد بلغ أشده

َع ل ىَآث ا﴿ : الكهف  َن َّْفس ك  َب اِخٌع َأ س ًفاف  ل ع لَّك  َاْلح ِديِث ا َِبه ذ  َيُ ْؤِمُنوا َِإنَلَّْم ، فاذا انقطع  ”﴾  رِِهْم
البخاع ينقطع معه النخاع الشوكي وبذلك ينقطع االتصال بني املخ و باقي اجلسد فال يفرفر املذبوح فيحتقن 

 .الدم ويصبح اللحم كلحم امليتة

 “يوان يفتقرايل االوكسجني فتكون بيئته هنالك أيضاً مالحظة مهمة وهي أن الدم يف اجلسم بعد موت احل
وهي جراثيم سريعة افراز السموم وانتاج  ” الالهوايية “وهي البيئة اليت حتبها وترتع فيها امليكروبات  ” الهوايية

 .احليوان امليت ، وبسرعة ” انتفاخ “الغازات اليت تؤدي ايل 

َ:َالذبحَباليدَ:َأوالًَ
رعياً فحسب بل هو ذو فوائد صحية لالنسان خاصة بتحقيقه انسياب الذبح الشرعي باليد ليس واجباً ش

و الَ الدم خارج جسم احليوان املذكىَّ ، وهو اكثر رأفة باحليوان من غريه من أنواع الذبح ، وقد أمر اهلل به ﴿ 
َالشَّي اطَِ ِإنَّ َو  َل ِفْسٌق ِإنَُّه َو  َع ل ْيِه َالّلِه َاْسُم ِر َيُْذك  َل ْم َِممَّا ِإْنَت ْأُكُلوْا َو  اِدُلوُكْم َلُِيج  َأ ْولِي آيِِهْم َِإل ى َل ُيوُحون  ين 

َل ُمشَْ َِإنَُّكْم َ     أ ط ْعُتُموُهْم َ]َ﴾رُِكون  َاألنعام :121َ َبِآي اتِِهَ[ َُكنُتْم َِإن َع ل ْيِه َالّلِه َاْسُم َذُِكر  َِممَّا َف ُكُلوْا ﴿
 [.881: األنعام ]﴾ ُمْؤِمِنين َ
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َ:ومنَشروطَالتذكيةَالشرعيةَ
 .من شروط اهلية الذابح ان يكون مسلماً بالغاً أو مميزاً ذكراً أو انثى (أ)

 وهي مكة  –توجيه رأس الذبيحة ايل القبلة  (ب)

َكماَعندَ “النطق بالبسملة قبيل الذبح  (ج) وهذاَيعتبرَمنَالسنةَوليسَشرطًاَفيَصحةَالذبح
 .” الشافعيَوالحنابله

َكتبَ “وليس بأي آلة أو وسيلة غريها  –ان جيري الذبح بسكني شفرهتا حادة  (د) َاهلل إن
َالِذبحةَ،َوليحدَ َذبحتمَفأحسنوا َالِقتلةَواذا َقتلتمَفأحسنوا َكلَشئَفأذا االحسانَعلى

 [.رواه مسلم] ” أحدُكمَشفرتهَولُيرحَذبيحته

 “وقطع املرئ  trachea ” قصبةَالرأس “ان جيري قطع احللقوم ويعين ذلك قطع الرهغامي  (هـ)
 .وقطع الودجني بسرعة وبضربة واحدة بالسكني esophagus”َ عاممجرىَالط

 .” النُّخاع “جيب اال يهقطع احلبل الشوكي  (و)

اليسلخ احليوان إال بعد التأكد من زهوق الروح يف مدى حوايل دقيقتني من الزمن وذلك بعد  (ز)
 .ولو بتحريك الذنب ” الفرفرة “نفض اجلسد 

َ:َالذبحَبآلةَ:َثانياًَ
احليوان املعلق من رجليه حال ذحبه جيب ان يكون صدره وبطنه على استقبال القبلة ويكون  (أ)

ظهره عكس القبلة وإال فيحرم أكله اذا تعمد الذابح عدم االلتزام هبذين الشرطني ، لكن حيل مع 
 .السهو

مسلمًا أو  تشغيل آلة الذبح يقوم مقام الذبح باليد لكن يلزم ان يكون املكلف بتشغيل اآللة   (ب)
 .كتابياً 

اذا اقتصرت عملية الصعق الكهربائي على منع مقاومة احليوان فقط مع بقائه متحركا باإلرادة ،  (ج)
 . فال بأس ، أما إذا قتلته قبل الذبح فهو حرام

زئ التسمية على كل جمموعة يتواصل ذحبها ، أما اذا انقطعت التسمية فتهعاد عند بداية  (د) جته
 .يةاجملموعة التال
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آلة التسجيل ال جتزئ عن ذكر التسمية بواسطة املذكَّي نفسه لكن من تركها ناسيًا فذبيحته  (هـ)
 .حالل

 .يلزم الوجود الدائم لرقيب شرعي ملتابعة الضوابط الشرعية والتأكد منها (و)

َ:تعليقَمهمَ
اً من نواتج عمليات األيض وكذلك حيمل كثري  ” الالهوايية “دم احليوان حيمل عدداً من اجلراثيم خاصة  (8)

واالستقالب والتمثيل الغذائي وهدم االنسجة واخلاليا وبنائها ، وكلها سامة جدًا ملن يتناوهلا كما هي 
مع الدم عن طريق الفم إذ يؤدي ذلك اىل ارتفاع اليوريا يف شارب الدم ، الشئ الذي يضر باملخ ورمبا 

ا من حكمة شرعية جبعل تناول الدم املسفوح حراماً وافراغه يؤدي اىل غيبوبة تقود اىل موت زهؤام ، فياهل
لذلك اذا قهتل خروفان يف حلظة واحدة أحدمها بالوقذ واآلخر مذبوحاً . من جسد احليوان بالتذكية واجباً 

وتهركا يف العراء لفرتة من الزمن فان األول ينتفخ ويشيل قبل اآلخر ذلك ألنه يف جسد احليوان املوقوذ دم 
يشكَّل بيئة مواتيه لنمو اجلراثيم الالهوائيه املتسببة يف افراز الغازات على عكس جسد احليوان حمتقن 
وهنا ينبغي ان نلفت النظر ايل بعض الشبهات اليت تثار حول ِحليَّة أكل حلم الدواجن اليت . املذكَّى

لة فواقع األمر ان مثل هذه وقياسها على اجلالَّ  ” غذايها “يشكل الدم املسفوح ركيزًة أساسية يف َرَشنها 
الدواجن تستقلب مجيع مفردات غذائها حبيث ال يوجد أي أثر هلا عند ذبح الطائر وبذلك يطيب 

 .واهلل أعلم –حلمها وجيوز أكلها 

عملية مفيدة جدًا لتطرية اللحم وجعله مستساغًا حيث  ” الفرفرة “نفض احليوان جلسده بعد الذبح  (2)
حتويل اجلاليكوجني املخزون يف عضالت وحلم احليوان إيل محض الالكتيك وهذا  تؤدي هذه العملية اىل

 .بدوره يقوم حبفظ اللحم ملدة أطول ويعمل على تطرية اللحم بتغيري بروتيناته وجعله ذا طعم مستساغ
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َيحُرمَبهَاللحمَالحاللَما
 

َوَ قول اهلل تعاىل يف حمكم تنزيله ﴿  ْيت ُة َاْلم  َِبِهَُحرِّم ْتَع ل ْيُكُم َالّلِه َِلغ ْيِر َُأِهلَّ َو م ا َاْلِخْنزِيِر َو ل ْحُم اْلدَُّم
َُذبَِ َو م ا ْيُتْم َذ كَّ َم ا َِإالَّ َالسَُّبُع َأ ك ل  َو م ا ُة َو النَِّطيح  َو اْلُمت  ر دِّي ُة ْوُقوذ ُة َو اْلم  ِنق ُة َو أ نَو اْلُمْنخ  َالنُُّصِب َع ل ى ح 

بِاأل ْزال ِمَذ ِلُكْمَ  [.3َ:َاملائدة]﴾  .....ِفْسقٌَت ْست  ْقِسُمواَْ

َد ًماَويقول أيضًا ﴿  َأ ْو َم ْيت ًة َِإالََّأ نَي ُكون  َي ْطع ُمُه َع ل ىَط اِعٍم َُمح رًَّما َِإل يَّ َُأْوِحي  َِفيَم ا ُقلَالََّأ ِجُد
َف م نَِ َِبِه َالّلِه َِلغ ْيِر َُأِهلَّ َِفْسًقا َرِْجٌسَأ ْو َف ِإنَُّه َِخنزِيٍر َل ْحم  َأ ْو ََمَّْسُفوًحا َر بَّك  َف ِإنَّ َب اٍغَو ال َع اٍد ر  َغ ي ْ اْضُطرَّ

َرَِّحيمٌَ ويف هذه الَنصوص ِحكم بالغة اثبت العلم احلديث كثريًا من احلقائق اليت [ 846: األنعام ]﴾  غ ُفوٌر
 .تؤيدها حبسبان أن هذه االطعمة احملرمة تتضمن مفاسد واضراراً مؤكدة على صحة آكليها

َ:َالميتةََ(1)َ
يوان الذي مات حتف أنفه بسبب كرب سنه أو اصابته مبرض أو مات بالذبح دون االلتزام بالذكاة وهي احل

حيدث تغريات سالبة يف حلم احليوان . الشرعية فالشيخوخه ينجم عنها حتليل وتلف انسجة اللحم واملرض ه
أما . باس الدم كما ذكرنا آنفاً تهفقده قيمته الغذائية وجتعله غري قابل للهضم إضافًة ايل االضرار النامجة عن احن

 . إن كان املوت بسبب مرض ناتج عن ميكروبات مشرتكة بني احليوان واالنسان فخطر أكل ذاك اللحم ظاهر

َ:َماشابهَالميتةََ(2)
 .وهي كل ميتة ماتت والدم حمتقن يف حلمها مبا فيه من جراثيم ومسوم

 .عمداً كما كان حيدث يف اجلاهليةوهي اليت متوت خنقاً عفواً  ، أو  :المنخنقةَ (أ )

 .أو حبجر حيت ماتت[ عصا]وهي اليت ضهربت بالنَّبوت  :الموقوذةَ (ب)

 .من مكان عال  مما أدى ايل موهتا[ تردت]وهذه قد سقطت  :المترديةَ  (ج)

 .اليت نطحتها أخري فقتلتها :النطيحةَ (د)

َ:َماَُأهلَلغيرَاهللَبهََ(3)
بود آخر غري اهلل جل وعال أو مل يهسمَّ عليه اسم اهلل إذ يف ذلك اقرار إلشراك وهو احليوان الذي ذبح ملع

َِإل ىَأ ْولَِغري اهلل به ﴿  َل ُيوُحون  َالشَّي اِطين  ِإنَّ َو  َل ِفْسٌق ِإنَُّه َو  َع ل ْيِه َالّلِه َاْسُم ِر َيُْذك  َل ْم َِممَّا ي آيِِهْمَو ال َت ْأُكُلوْا
ِإْنَأ ط ْعتَُ اِدُلوُكْمَو   [.828: األنعام ]﴾  ُموُهْمَِإنَُّكْمَل ُمْشرُِكونَ لُِيج 
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َ:َالجالَّلةََ(4)
من االنعام والدجاج مما يغري ريح حلمها ، أما اذا حهبست اجلاللة بعيداً عن [ الرباز]وهي ما يأكل العذرة 

ل  ًة هذا األذى وتناولت اعالفاً طاهرة من بعد حىت طاب حلمها فيجوز أكلها حينئذ  ، ومل تعد جالَّ
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َالتدويخَقبلَالذبح
َماهوَالتدويخَ؟*َ

دث يف احليوان دهوارًا وفقدانًا للوعي  التدويخ هو أي عملية ضرب أو صعق ، خاصة على الرأس ، حته
(Stunning)  أو تفقده القدرة على احلركة قبل ان يهشرع يف ذحبه. 

َلماذاَالتدويخَ؟َ*َ
َعدَّة للذبح تسلك سلوكاً شرس

ه
اً جتاه احليوانات األخرى من جنسها أو الوافدة عليها مبا بعض احليوانات امل

يف ذلك االنسان وقد هتجم عليه هجومًا مباشرًا إذا ما اقرتب منها ، هنالك ايضًا أنواع أخرى من احليوانات 
تقوم بردود فعل عنيفة كالفرار اجلماعي املذعور أو كما حيدث يف الدواجن من تطاير هستريي طائش مجاعي ، 

حاالت أخرى جند ان بعض احليوانات املعدة للذبح تقوم باستعراضات هتديدية ملن يقرتب منها ، ومن ويف 
أو حىت يصوب رأسه على من [ برجل خلفية واحدة]احليوانات ما ينطح برأسه أو يطعن بقرونه أو يرفس 

 يقرتب منه انذاراً باهلجوم عليه 

تستدعي بل تستوجب اللجوء اىل التدويخ قهبيل التذكية لتجنب ايذاء  –وغريها  –هذه احلاالت مجيعها 
احليوانات األخرى أو األشخاص املنوط هبم الذبح ولتحقيق السيطرة الكاملة علي احليوان وهتدئته وإجراء 

 .عمليات اجلزر طبقاً للشروط و الضوابط املقرَّة

َبعضَالوسايلَالحديثةَلتدويخَالحيواناتَ*َ
 :سائل التدويخ يف املساخل احلديثة املتطورة هي أهم وأحدث و 

 .الصعق بالكهرباء *

 [.كيما وياً ]التدويخ بالغاز  *

 [.التدويخ الرضخي]التدويخ بالضرب على الرأس  *

رى اال اذا كانت االستعدادات مكتملة إلُنار الدم   “على العموم ، أياً كانت وسيلة التدويخ فينبغي أال جته
عدة للتدويخ يف حظائر التدويخ إال اذا كان فوراً بع ” الذبح

ه
جز احليوانات امل د التدويخ كما أنه ال ينبغي أن حته

مهشغَّل اآللة جاهزًا الجراء العملية مبجرد وضع احليوان يف احلظرية كما ال ينبغي ان توضع رؤوس احليوانات 
 .جراء عملية التدويخ ومن بعده الذبحاملعدة للتدويخ يف وضع اجلهوزية ما مل يكن العامل جاهزاً متاماً إل
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َالتدويخَبالصدمةَالكهرباييةَ
 

أما التيار الداخل يف . هذه العملية تتم بتسرية تيار كهربائي عرب املخ والقلب أو عرب أحدمها قهبيل الذبح
ر من جانب آخر فان التيا. الدماغ فيحدث تشنجات عامة فورية لكنها غري قاتلة بل حتدث فقدانًا للوعي

 . الواصل ايل القلب يسبب توقفاً تاماً وآنياً للقلب مما قد ينتج عنه فقدان الوعى واملوت بعد هنيهة

دث التدويخ الشديد هتشُّمًا يف العظام أو املوت التام قبل الذبح مما يهعيق  ويالحظ أنه يف الدواجن قد حيه
نوعية اللحم ولذلك فعلى مجيع املساخل ان تراعي  إُنار الدم بالتذكية فيما بعد ، وهذه السلبية توهثر سلبًا على

َ “عدم املبالغة يف حجم الصعق التدوخيي  َأقلها َلمدة َالدواجن َُصعقت َلو َافضل َيكون ثوان4ََربما
َ َقدره َتيار َوهوَ ملليأمبير111َبمتوسط َمنهجية َبصورة َمنخفض َتدويخ َالي َيؤدي َغالبًا َوهذا ،

 .” المطلوب
َلوازمَالصعقَالكهربايي

رر تيار أقله  من اجنع إمبري من  8.2وسائل التدويخ الكهربائي تلك اليت تطبقها دولة نيوزيالندا إذ ميه
خالل رأس البهيمة ملدة ال تقل عن دقيقتني والبد للتيار ان يسري عرب الدماغ ، ويالحظ أن املعضلة الوحيدة 

تجفاف الناتج عن فقدان السوائل اليت تواجه هذا االسلوب من التدويخ هي مشكلة االبقار اليت تعاين من ال
 .بسبب الطقس أو طول مسافات الرتحال

َكهرباييَموصَّل “معظم وسائل التدويخ الكهربائي تتكون من إلكرتود  يهثبت باليد على رأس  ” قطب
حجم االبقار مثاًل كبرٌي جداً : ولكن من مثالب هذا النظام . احليوان فيخرج التيار عرب أرضية صندوق الصعق

إمكانية عبور التيار من الرأس ايل االقدام ورمبا يتجاوز التيار دماغ احليوان وحىت لو توقف القلب جراء  على
ذلك فان احليوان يظل حيس بالصدمة ، وللتأكد من أن احليوان لن يشعر بالصعقة أبدًا جيب ان خيرِتق التيار 

كذلك من سلبيات   ( Grand mal)املخ مباشرة فيحدث تشنجات عامة شبيهة بتشنجات الصرع الكبري 
هذا االسلوب أن االلكرتود املثبت يدويًا قابل لالنزالق من مكانه اذا سقط احليوان ايل األرض إال اذا كان 

 .” كابحَالرأس “رأسه مثبتاً باحكام ، مبا يسمى 
حليوان ، هنالك وسيلة مشاهبة لصعق الدماغ اليت تقتضي تثبيت االلكرتودين على الرأس حيت لوسقط ا *

وهي تشابه التذكية الشرعية باليد ، وذلك بوضع االلكرتود على اجلبني  ” رفعَالح ن ك “وهى طريقة 
 .بعد رفع الَذَقن
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وميكن ايضًا وضع االلكرتود عرب الرأس بني العني واألذن ، ويف كل االحوال البد من التأكد من كابح  *
 و األرضالرأس حيت يثبت الرأس عند سقوط جسد احليوان حن

جيب إحداث بلل باملاء حول االلكرتود اثناء التدويخ لتقليل فرص املقاومة الكهربائية خاصة تلك اليت  *
شريطة التأكد  ” حلقه “حتدث بسبب كثافة الشعر يف جلد احليوان والذي رمبا يكون من االفضل جزه 

ار الكهربائي عرب سطح اجلسم من أن كميات املاء ال تكون زائدة من احلد الذي بعده قد يتسرب التي
بداًل من املرور بالدماغ وهنالك مواصفات خاصة مبصدر هذا املاء وو ضع االشخاص الذين يقومون 

 .هبذا األمر اثناء الرش باملاء

ثوان  وهي ما [ عشر] 81اذا قهصد التدويخ الدماغي فقط فيجب ان جترى عملية الذبح يف غضون  *
 .وحيقق أحد شروطهايتناسب مع التذكية الشرعية 

طريقة التدويخ املزدوج هذه ثبتت جدواها علميًا فاذا أهريد التدويخ القليب فينبغي توقيف القلب عقب  *
 .الصعق الدماغي مث تسرية التيار عرب اجلسم حىت يتوقف القلب

 يف بعض االحيان قد يكون من الضروري منع الرفس بعد التدويخ ويتم ذلك بصعق كهربائي إضايف *
الحداث شلل يف عضالت احليوان ولكن هذا التيار الينبغي ان يكون بدياًل لتيار الصعق الدماغي وال 
يهلجأ إليه قبل صعق املخ ألن احليوان حينئذ  حيس مبا جيري عليه دون املقدرة علي احلركة ويف ذلك 

ا نصت عليه الشريعة َحيف عليه ويهكره األمر كله إذ يتعارض مع الرفق باحليوان يف هذه االحوال كم
 .احملمدية

لكن يالحظ ان وسائل الصعقات اليت تؤدي ايل الشلل قد حتجب مظاهر التقلصات الصرعية اليت هي 
كمرحلة اولية تليها مباشرة   (Tonic)املؤشر لفعالية الصعق الدماغي واملتمثلة ىف التصلبات العضلية 

تجذيف باألرجل ، دلياًل على حدوث الصرع الدماغي وهي تشبه حركات ال (Clonic)التحركات الرََّمعَّية 
باملقابل ، يف حاالت التدويخ القليب . أواًل ، ويالحظ أن الصرع الدماغي العكوسي هو املفضل للذبح احلالل

 .فقط ال توجد تصلبات وال حتركات َرَمعيَّة إذ يوقفها التيار الكهربائي املقصود به توقيف القلب و ليس غريه

اهلرتز هو وحدة ]ِهْرتز  51 – 61ريد صعق دماغي ابتداًء فيكفي استعمال تيار كهربائي بذبذبة إذا أه   *
 [.ذبذبة واحدة يف الثانية= الذبذبة 

تالحظ أن صعقة كهربائية واحدة تبدأ من منطقة اجلبهة مروراً بأحد جانيب جسم احليوان تكفي لغرض  *
لتشنجات التوترية والرََّمعية اليت تشابه تشنجات الصرع التدويخ الدماغي وهبذه الطريقة ميكن إحداث ا

الكبري وحني اللجوء ايل هذه الطريقة يشرتط الفصل التام بني إلكرتود اجلسم وأي أداة فهوالذيه حديدية 
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مستعمله لكبح وقمع احليوان وكثريًا ما يفشل الصعق الكهربائي يف تدويخ احليوانات العطشى فرتى 
صدمة سريعًا وتراه يِرفُّ عينيه ويتنفس بايقاع منتظم كأن مل يهصبه شئ ، وأغلب احليوان يفيق من ال

حاالت فقدان السوائل يف احليوانات سببها الرتحيل ملسافات طويله دون توفر املاء الكايف بل إن نفس 
نظرَاليَسبحانَاهللَ،َأَُ “احليوانات تنفر من الشرب يف احواض املاء املعدة يف املساخل لغرابتها عليها 

 . ” التوجيهاتَالشرعيةَِبسْقيَالحيوانَماًءَمعَإراحتهَقبلَالذبح
َ:تحذيراتَ

إن كان الصعق الكهربائي انفرادياً حبيث أن كل حيوان جيرى صعقة لوحده دون اآلخرين يف نفس الوقت 
 :فيجب مراعاة األيت 

جلريان التيار املتناوب حىت ال حتدث إعاقة إدخال وإدراج وسيلة لقياس املقاومة الكلية للدائرة الكهربائية  (أ)
 .يف احلاالت اليت يصعب فيها مترير احلد األدىن من التيار (impedance)لتشغيل اجلهاز 

تضمني أدوات أو وسائل مسموعة أو مرئية تشري بالتحديد ايل طول املدة اليت ينبغي إن يوضع فيها  (ب)
 .لهاجلهاز على جسم احليوان حني استعماله وتشغي

ولة  –أي القوة الكهربائية احلركية  (Voltage)جيب توصيل اجلهاز بأداة لتوضيح الفهلطية  (ج) وتوضيح محه
 .التيار الكهربائي وتكون هذه األداة مرئية جبالء بالنسبة للعامل مشغَّل اجلهاز

َالمسالخ
إثارة أو هتييج أو إيالم  جيب ان يكون تصميم املسلخ وتسهيالته ومعداته وتشغيلها مقصوداً به درء أي *

 .حليوانات الذبيح وان يتحقق من خالهلا التدويخ السريع والفاعل

جيب ان تتوفر أدوات ومعدات احتياطية كافية ملقابلة احلاالت الطارئه مع مراعاة حفظها وصيانتها  *
 .بصفه دائمة ومنتظمة

ليها جيب عليه ان يكون ذا إملام تام كل من يعمل يف جمال حفظ احليوانات للذبيح وو سائل السيطرة ع *
مبتطلبات عمليات التدويخ الكهربائي يف املسلخ حيت تتم اإلجراءات بصورة رحيمة وبفعالية وكفاية ، 
وهذه مهمة السلطات املختصة بإدارة املسلخ اليت جيب عليها مراعاة هذه الشروط ومراقبة االشخاص 

حذقهم ومقدراهتم املهنية كما ينبغي أن جترى عمليات العاملني يف هذا اجملال من حيث مهاراهتم و 
 .التفتيش والرقابة حتت مسؤولية السلطة املختصة
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احليوانات القادمة ايل املسلخ حممولة يف شاحنات جيب انزاهلا يف أقرب وقت بعد وصوهلا فان تعذر  *
حمَّالت جيب محاية احليوانات من تقلبات الطقس الضارة مع م

ه
 .راعاة بيئة التهوية اجليدةاالفراغ من امل

يستحسن التفريق بني احليوانات يف احلظائر وذلك السباب متعلقة جبنس احليوان ذكراً ام انثي أو أعمار  *
 .احليوانات أو اختالف مناشئها اجلغرافية

مل و تهرفع باال * مساك اثناء تفريغ الشحنات جيب مراعاة عدم ازعاجها أو ختويفها أو إثارهتا وجيب أال حته
 .من قروُنا أو آذاُنا أو أرجلها أو أذناهبا أو صوف جلدها بصورة تؤملها إيالماً شديداً ال داعي له أصالً 

إن كان ضروريًا حتريك احليوانات ايل األمام بصعق كهربائي فيجب ان يكون ذلك بَقدَر معلوم وحمدود  *
 الحاِذيْينذه الصدمات لعضالت واالتتجاوز الصدمات ثانيتني من الزمان كما جيب ان توجَّه ه

(Hindquarters) “َ من قوهلم[ 81: اجملادلة ]َعَلْيِهمه الشَّْيطَانه ﴾  اْست ْحو ذَ ﴿ : قارن معىن :
 .”فسيطر عليه وساقه  –أدبار فخذيه  – حاذييهالسائق على البعري أي اتبع  استحوذ

واضع احلساسة من جسمه وخباصة جيب الرفق باحليوان حبيث ال يتعرض للضرب أو الضغط على امل *
مهاَوليَّها “االذناب  ِِ ، وحذارِي من الضرب باهلراوات أو ما شاهبها  ” بعصرهاَحتىَتتحطمَ،َأوَب  ْر

 .، ومن الركل بَاألقدام من ِقبل العمال الشغالني
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َمسالخَالدواجن
 

أمهها التدويخ بالكهرباء مساخل الدواجن احلديثة أيضاً تستعمل عدة وسائل إلحداث التدويخ قبيل الذبح 
كامليتة ،   –أو غاز ثاين اكسيد الكربون أو اخلبط على الرأس الذي يقتل فوراً برضخ املخ فال يتيح فرصة للذبح 

 :لكن من أهم الوسائل احلديثة يف مساخل الطيور 

َ:مغاطسَالصعقَالكهرباييَ
 .ان رأس الطائر متصل مباء احلوض جيب ان يكون مستوي املاء البارد قاباًل للتعديل للتأكد دائماً  *

قوة التيار املستعمل ومداه الزمين حيددها الشخص ذو الكفاءة يف هذا اجملال واضعًا نصب العني أن  *
 .التدويخ جيب ان يكون فورياً ويبَقى كذلك حىت حلظة موت الطائر

بد ان تكون يف حاالت تدويخ جمموعات كبرية من الدواجن يف وقت واحد ويف نفس املغطس ال *
 .الفهولطية والتيار بالقوة الكافية للتأكد من استمرارية تدويخ مجيع الطيور

البد من اختاذ التدابري الالزمة للتأكد من ان التيار الكهربائي يسري بصورة مرضية ، وبالذات الوصالت  *
 .الكهربائية مع القيام برتطيب َوْصلة القيد مع الرجل

ناسبة يف حجمها وعمقها حسب نوع الطيور املغمَّسة والينبغي ان يتدفق جيب ان تكون املغاطس م *
 .املاء من املغطس ، والبد ان ميتد االلكرتود الغاطس يف املاء على طول احلوض من طرفه ايل طرفه

 إذا دعت الضرورة ، البد من وجود دعم يدوي كاحتياطي للطوارئ *

ون بعض الطيور قد مات بالكهرباء قبل الذبح ، خاصة أن علينا أن نعرتف حبقيقة انه اليهؤَمن ان يك *
 .الطرائق اآللية لذبح الدجاج عليها عدة مَاخذ فنية وشرعية

أما موضوع مغاطس املاء الساخن الذي يغلي لتسهيل نتف ريش الطائر فيجب ان يكون ذلك بعد ذحبه 
 بعدَذبحهاهلَُيضيرَالشاة َسلُخهاَ :وليس قبله بأي حال من االحوال وحينئذ  

َ:تذييلَ
وعدم ”َ التقيدَبموضوعَالبحث “التزامًا بتوجيهات سعادة أمني جممع الفقه االسالمي الدويل بأمهية 

اخلروج عنه فقد اعددنا هذا البحث وجاء الرتكيز على آخر املستجدات الفنية يف أمر التدويخ بالصدمة 
سالمية ومل نتجاوز ذلك ، وإال لتحدثنا عن مواضيع الكهربائية متهيدًا للتذكية الشرعية خاصة يف البالد اال
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 “حالاًل أم حراماً ، ووسائل التدويخ  –لكل احليوانات  ” الرحيم “أخرى ذات صلة مثل وسائل وطرق القتل 
قدميًا وحديثًا ، مما سيضخم املبحث لكن خيرجه عن شرط التقيد مبوضوع البحث الذي كهلفنا به  ” الرضخي

“َباعتبارنا من  ” قَالمثلىَللتدويخَالكهرباييَوالضوابطَالفنيةَللذكاةَبعدَالصدمةالطَرَ“شخصيًا وهو 
 .يف هذا املؤمتر”َالشرعيينَ“َأقران إخواننا ”َ الفنيين

مث إننا مل نتناول اجلوانب الشرعية يف هذا البحث إالبالقدر الذي مكننا من التعليق العلمي الفين ذي 
 .الصلة
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 يف اخلتام 

َللموضوعَمشروعَقرارَ
 

يلزم الدول االسالمية ان تطور وسائل التذكية الشرعية باستغالل وسائل التكنولوجيا احلديثة  *
والتصميمات اهلندسية املتطورة ، بل جيب عليها ان تضع بصماهتا على مجيع مراحل تصميمها 

 .وتصنيعها

 .ري حهرَّم أكلهاجيب اال جتتمع يف مكان واحد وخط تشغيل واحد حيوانات أهحل أكلها وأخ *

يلزم استخدام وتشغيل عاملني من ذوي الكفاءة العلمية والفنية واملهارات املختصة باملساخل وجيب  *
تطوير مقدراهتم بالتدريب املستمر ، حىت يسهموا هم بانفسهم يف الرتتيبات املتناغمة مع احلالل 

 .وخباصة ضوابط فولطية الكهرباء وطرق ارجتاج املخ

لتقانة احلديثة ووسائل االنتاج الثقايف واالعالمي إلخراج مواد تثقيفية للعامة وللعاملني يف جمال استغالل ا *
 .ونظرة االسالم الراقية كل الرُّقي يف هذا املضمار ” المطعوماتَالحالل “املساخل تهربز وتهشيع ثقافة 

 

َوآخرَدعواناَانَالحمدَهللَربَالعالمين
 
 

َتجانيَحسنَاألمين.َد.َأ
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 الرحيم اهلل الرمحنبسم 

 

رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت االنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه  احلمد هلل
 ؛أمجعني وبعد

املرسلني سيدنا حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه  خامتاهلل علينا أن جعلنا من أتباع  فإن من نعم
؛ فنعمة االسالم من أجل النعم علينا وأكثرها بركة وفضال ؛ ملا حيويه هذا الدين العظيم من شرائع  أمجعني

لقواعد قواعد وأصول التذكية ؛ ومن هذه النظم واونظم وقواعد فيها تتحقق مصاحل العباد يف الدنيا واالخرة  
اليت يعدها الفقهاء مما يلحق بالعبادات ألمهيتها وتعلقها بقواعد احلالل واحلرام واحلظر واالباحة حبيث للذبائح 

ُم َوحلَُْم اْْلِْنزِيِر   : حيرم أكل الذبيحة اليت مل حتقق شروط التذكية الشرعية قال تعاىل ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ
ُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى  ِِالَّ َما ذَكَّيْ َوَما أُِهلَّ ِلَغْْيِ الّلِه بِِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَ َردِّيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبعُ 

ْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَ ْوَم النُُّصِب َوَأن َتْستَ ْقِسُموْا بِاأَلْزاَلِم َذِلُكْم ِفْسٌق اْليَ ْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِديِنُكْم َفاَل ََتْشَ 
َر ُمَتَجاِنٍف  َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكمُ  اإِلْساَلَم ِديًنا َفَمِن اْضطُرَّ يف ََمَْمَصٍة َغي ْ

ْثٍْ فَِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيمٌ   . (1) إلِِّ

:   ميتدح نبيه الكرمي بقوله سبحانهفالشريعة الحتل اال مافيه مصلحة والحترم اال مافيه ضرر واهلل سبحانه 
  َِيِل يَْأُمرُُهم بِاْلَمْعُروِف الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبَّ األُمِّيَّ الَِّذي ي ُدونَُه َمْكُتوبًا ِعنَدُهْم يف الت َّْورَاِة َواإِلْنِْ

َهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوحيُِلُّ ََلُُم الطَّيَِّباِت َوحُيَرُِّم َعَلْيِهمُ   . (2)  َويَ ن ْ

ما تستطيبه األذواق من األطعمة ، وتستفيد منه التغذية النافعة ، ومن  "فالطيب على ما جاء يف املنار 
وتستقذره ذوقا كامليتة األموال ما أخذ حبق وتراض يف املعاملة ، واْلبيث من األطعمة ما ْتجه الطباع السليمة 

والدم املسفوح ، أو تصد عنه العقول الراجحة لضرره يف البدن كاْلنزير الذي تتولد من أكله الدودة الوحيدة ، 
ال ما يذبح : أي  -على سبيل العبادة  -تعاىل  -أو لضرره يف الدين كالذي يذبح للتقرب به ِىل غْي اهلل 

والذي حيرم ذحبه أو أكله لتشريع باطل مل يأذن به اهلل  -مْي أو سلطان لتكرمي الضيفان ؛ من صغْي وكبْي أو أ
كالبحْية والسائبة والوصيلة واحلامي ، واْلبيث من األموال ما يؤخذ بغْي احلق كالربا والرشوة والغلو والسرقة   -

وبة َلم كما حرم على بين ِسرائيل  بعض الطيبات عق -تعاىل  -وقد كان اهلل . واْليانة والغصب والسحت 
وحرموا هم على .  وتقدم تفسْيها.  (3) فَِبظُْلٍم مَِّن الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت أُِحلَّْت ََلُمْ  : قال 
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رائيليني      أموال غْي اإلس عليهم ، وأحلوا ألنفسهم أكل -تعاىل  -أنفسهم طيبات أخرى مل حيرمها اهلل 
َذِلَك  عنهم بعد ذكر استحالل بعضهم أكل ما يأْتنهم عليه العرب  -تعاىل  -، كما حكى اهلل  بالباطل
َنا يف األُمِّيِّنَي َسِبيٌل َويَ ُقوُلوَن َعَلى الّلِه اْلَكِذَب َوُهْم يَ ْعَلُمونَ بِأَن َُّهْم   . (1) بِأَن َُّهْم قَاُلواْ لَْيَس َعَلي ْ

وأمامنا اليوم نازلة الذبائح املعاصرة اليت كانت اىل عهد قريب يتحدث عنها على اساس أن املشكلة 
ستوردة من البالد االجنبية اي من الدول غْي االسالمية او اليت التنظر والتعنيها طرق تكمن يف الذبائح امل

ذلك ان طرق ؛ ن املسالة اليوم قد انتقلت اىل الدول االسالمية والدول العربية نفسها أالتذكية الشرعية ، غْي 
قد اصبحت ، اليوم حوم الطلب على اللاسس الذبح اليت تعتمد السرعة لتحقيق اكرب قدر من االنتاج حسب 

تستخدم الكهرباء والتدويخ والربط وغْي تبعا ملا هو متبع عامليا املساخل  و ،متبعة يف كثْي من الدول االسالمية
حىت تلحق بالركب مبراعاة للقواعد الشرعية لدى بعض اجلهات أو دون مراعاة ألي منها لدى ذلك من وسائل 

   . لنظر يف القرارات والفتاوى السابقةجهات أخرى مما استدعى اعادة البحث وا
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 التمهيد
 هذه الطرق المستحدثة للذبح الفتاوى الصادرة في حكم

 :قد تناولت اجملامع الفقهية ومؤسسات الفتوى اصدار احلكم يف هذه الطرق املستحدثة للذبح ومن ذلكل

والذي  الذبائح شأن ب[7(]3/71) 55:  رقمالذي اصدر قراره  مجمع الفقه االسالمي الدولي  -7
 : جاء فيه

ِن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤْتره العاشر جبدة باململكة العربية السعودية  
 م،7551( يوليو)ْتوز  3 –( يونيو)حزيران  32ه  املوافق 7172صفر  32 – 33خالل الفرتة من 

، واستماعه للمناقشات اليت دارت حول املوضوع بعد اطالعه على البحوث املقدمة يف موضوع الذبائح 
مبشاركة الفقهاء واألطباء وخرباء األغذية، واستحضاره أن التذكية من األمور اليت َتضع ألحكام شرعية ثبتت 
بالكتاب والسنة، ويف مراعاة أحكامها التزام بشعائر اإلسالم وعالماته اليت ْتيز املسلم من غْيه، حيث قال 

من صلى صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك املسلم الذي له ذمة اهلل : " عليه وسلمالنِب صلى اهلل
 ".ورسوله

 :قرر ما يلي  

 :التذكية الشرعية تتم بإحدى الطرق التالية   :أوالا 
ية الغنم وهي الطريقة املفضلة شرعًا يف تذك. الذبح، ويتحقق بقطع احللقوم واملريء والودجني (7)

 .والبقر والطيور وحنوها، وجتوز يف غْيها

اليت يف أسفل العنق، وهي الطريقة ( احلفرة)النحر، ويتحقق بالطعن يف اللبة، وهي الوهدة  (3)
 .املفضلة شرعاً يف تذكية اإلبل وأمثاَلا، وجتوز يف البقر

جزء من بدنه، سواء الوحشي املباح صيده، العقر، ويتحقق جبرح احليوان غْي املقدور عليه يف أي  (3)
 .فإن أدركه الصائد حياً وجب عليه ذحبه أو حنره. واملتوحش من احليوانات املستأنسة

 :يشترط لصحة التذكية ما يلي: ثانياا  
الوثنيني،  ، فال تؤكل ذبائح(يهوديًا أو نصرانياً )أن يكون املذكي بالغًا أو مميزاً، مسلمًا أو كتابيًا  (7)

 .والالدينيني، وامللحدين، واجملوس، واملرتدين، وسائر الكفار من غْي الكتابيني

أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري حبدها، سواء كانت من احلديد أم من غْيه مما ينهر  (3)
 .الدم، ما عدا السن والظفر
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وهي اليت أزهقت روحها بضرهبا مبثل : فال حتل املنخنقة بفعلها أو بفعل غْيها، وال املوقوذة
وهي اليت ْتوت بسقوطها من مكان عال، أو بوقوعها يف : ، وال املرتدية(حجر أو هراوة أو حنومها)

وهو ما افرتسه شيء من السباع : وهي اليت ْتوت بالنطح، وال ما أكل السبع: حفرة، وال النطيحة
 .يدأو الطيور اجلارحة غْي املعلمة املرسلة على الص

 .على أنه ِذا أدرك شيء مما سبق حياً حياة مستقرة فذكى جاز أكله

وال يكتفي باستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية، . أن يذكر املذكي اسم اهلل تعاىل عند التذكية (3)
 .ِال أن من ترك التسمية ناسيا فذبيحته حالل

اإلسالمية للرفق والرحمة بالحيوان قبل ذبحه، وفي أثناء للتذكية آداب نبهت إليها الشـريعة : ثالثا  
 :ذبحه، وبعد ذبحه

فال حتد آلة الذبح أمام احليوان املراد ذحبه، وال يذبح حيوان مبشهد حيوان آخر، وال يذكى بآلة غْي 
الريش  حادة، وال تعذب الذبيحة، وال يقطع أي جزء من أجزائها وال تسلخ وال تغطس يف املاء احلار وال ينتف

 .ِال بعد التأكد من زهوق الروح

ينبغي أن يكون احليوان املراد تذكيته خاليا من األمراض املعدية، ومما يغْي اللحم تغيْيا يضر بآكله، :  رابعا  
 .ويتأكد هذا املطلب فيما يطرح يف األسواق، أو يستورد

خ للحيوان، ألن طريقة الذبح اإلسالمية بشروطها األصل يف التذكية الشرعية أن تكون بدون تدوي: خامسا  
حسانا لذحبته وتقليال من معاناته، ويُطلب من اجلهات القائمة  وآداهبا هي األمثل، رمحة باحليوان ِو
بالذبح أن تطور وسائل ذحبها بالنسبة للحيوانات الكبْية احلجم، حبيث حتقق هذا األصل يف الذبح 

 .على الوجه األكمل

من هذه الفقرة، فإن احليوانات اليت تذكى بعد التدويخ ذكاة شرعية ( أ)مع مراعاة ما هو مبني يف البند (  أ )  
حيل أكلها ِذا توافرت الشروط الفنية اليت يتأكد هبا عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها، وقد حددها 

 :اْلرباء يف الوقت احلايل مبا يلي

 (.القفوي)القذايل  -قطبني الكهربائيني على الص  دغني أو يف االجتاه اجلبهيأن يتم تطبيق ال  .7

 (.فولت 111 – 711)أن يرتاوح الفولطاج ما بني  . 3

 3.5ِىل  3)بالنسبة للغنم، وما بني ( أمبْي 7.1ِىل  1.15)أن ترتاوح شدة التيار ما بني  . 3
 .بالنسبة للبقر( أمبْي

 (.ثوان 6ِىل  3)أن يري تطبيق التيار الكهربائي يف مدة ترتاوح ما بني .    1
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ال يوز تدويخ احليوان املراد تذكيته باستعمال املسدس ذي اإلبرة الواقذة أو بالبلطة أو باملطرقة، وال  (ب  ) 
 .بالنفخ على الطريقة اإلْنليزية

خ الدواجن بالصدمة الكهربائية، ملا ثبت بالتجربة من ِفضاء ذلك ِىل موت نسبة غْي ال يوز تدوي( ج  )  
 .قليلة منها قبل التذكية

ال حيرم ما ذكي من احليوانات بعد تدوخيه باستعمال مزيح ثاين أكسيد الكربون مع اَلواء أو ( د  )  
 .ىل موته قبل تذكيتهاألكسجني أو باستعمال املسدس ذي الرأس الكروي بصورة ال تؤدي ِ

على املسلمني املقيميني يف البالد غْي اإلسالمية أن يسعوا بالطرق القانونية للحصول على اإلذن َلم : سادساً 
 .بالذبح على الطريقة اإلسالمية بدون تدويخ

الكتاب ما هو  يوز للمسلمني الزائرين لبالد غْي ِسالمية أو املقيمني فيها، أن يأكلوا من ذبائح أهل:   سابعاً 
مباح شرعاً، بعد التأكد من خلوها مما خيالطها من احملرمات، ِال ِذا ثبت لديهم أهنا مل تذك تذكية 

 .شرعية

األصل أن تتم التذكية يف الدواجن وغْيها بيد املذكي، وال بأس باستخدام اآلالت امليكانيكية يف تذكية :  ثامناً 
قد توافرت، وجتزيء التسمية على  ( ثانياً )املذكورة يف الفقرة  الدواجن ما دامت شروط التذكية الشرعية

 ...." .كل جمموعة يتواصل ذحبها، فإن انقطعت أعيدت التسمية

 :الذي أصدر قراره رقم   والذي جاء فيه : المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم االسالمي  -3

يف دورته العاشرة املنعقدة مبكة املكرمة يف فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي  "
ه  7112صفر  32م ِىل يوم األربعاء 7521أكتوبر  71ه  املوافق 7112صفر  31الفرتة من يوم السبت 

وبعد ( ذبح احليوان املأكول بواسطة الصعق الكهربائي)م قد نظر يف موضوع 7521أكتوبر  37املوافق 
 :اجملمع ما يلي مناقشة املوضوع وتداول الرأي فيه قرر

ِذا صعق احليوان املأكول بالتيار الكهربائي، ْث بعد ذلك مت ذحبه أو حنره وفيه حياة فقد ذكي ذكاة  : أوال
ُم َوحلَُْم اْْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْْيِ اللَّ  ِه بِِه شرعية وحل أكله لعموم قوله تعاىل ﴿ ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ

ْيُتْم ﴾ َواْلمُ   [.3: املائدة]ْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَ َردِّيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِِالَّ َما ذَكَّ

ِذا زهقت روح احليوان املصاب بالصعق الكهربائي قبل ذحبه أو حنره فإنه ميتة حيرم أكله لعموم قوله  : ثانيا
 .َمْيَتُة ﴾ تعاىل ﴿ ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم الْ 

هو تعذيب للحيوان قبل ذحبه أو حنره واإلسالم  -عايل الضغط  -صعق احليوان بالتيار الكهربائي  : ثالثا
ِن اهلل  "انه قال  -صلى اهلل عليه وسلم  -ينهى عن هذا ويأمر بالرمحة والرأفة به، فقد صح عن النِب 
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ذ ا ذحبتم فأحسنوا الذحبة وليحد أحدكم كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ِو
 (.رواه مسلم" )شفرته ولْيح ذبيحته

وخفيف املس حبيث ال يعذب احليوان وكان يف ذلك  -منخفض الضغط  -ِذا كان التيار الكهربائي : رابعا
مصلحة كتخفيف أمل الذبح عنه وهتدئة عنفه ومقاومته فال بأس بذلك شرعا مراعاة للمصلحة واهلل 

 ".ى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثْيا واحلمد هلل رب العاملنيوصل. أعلم

 في دائرة االفتاء العام في المملكة االردنية الهاشمية لجنة اإلفتاء  -3

 التفصيل الشرعي يف أثر صعق احليوان قبل ذحبه: الموضوع 

 3155:  رقم الفتوى

 3173/11/32:  التاريخ

 م صعق احليوانات بالكهرباء قبل ذحبها؟ما حك : السؤال

 : الجواب
 احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل

َصْعُق احليوانات بالكهرباء قبل ذحبها ِن كان ُمزهًقا للروح أو يوصل احليوان ِىل حالة ُتشبه حالة املذبوح 
واألوداج يف احليوان بعد ذلك ال ُيسمى ذكاة  وَقْطُع املريء واحللقوم. ال حُيلُّها، بل يعلها يف حكم امليتة

 .شرعية؛ ألن الذكاة هي اليت حيل هبا أكل احليوان، واحليوان امليت ال تلحقه الذكاة

وأما ِن كان الصعق الكهربائي يُفقد احليواَن الوعَي فقط مع بقاء حياته، حبيث مُيكن أن يصحو بعد فرتة؛ 
شرعية، ويفعل اجلزارون ذلك رمحة باحليوان عند ذحبه، ولتسهيل هذه  فذحبه وهو يف هذه احلالة يُ َعدُّ ذكاة

 .فإذا كان الصعق ال مُييت احليوان جاز أكُل ما ُذبح هبذه الطريقة. العملية

ليسيطروا عليها دون ِيالم بقدر ، وننصح اجلزارين بأن يتقوا اهلل تعاىل، وأن يتلطفوا باملواشي قبل ذحبها
سكني حادًّا ليقطع املريء، والقصبة اَلوائية، والعروق احمليطة بالعنق بالسرعة املمكنة؛ االستطاعة، وأن يكون ال

ذا ذحبتم : )فقد قال عليه الصالة والسالم ِن اهلَل كتَب اإلحساَن على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الِقتلة، ِو
 . رواه مسلم( فأحسنوا الذحبة، ولُيحدَّ أحدكم شفرته، ولُْيح ذبيحته

نوصي القائمني على الذبح بالتسمية عند كل ذبيحة، فهي ِحدى السنن الثابتة عن النِب صلى اهلل  كما
املعتمد يف مذهب الشافعية أهنا سنة مستحبة، ينبغي عليه وسلم، بل قال بعض العلماء بوجوهبا، ولكن 

يرد يف الكتاب والسنة دليل  احلرص عليها، وترُكها ال حيرِّم الذبيحة، فاسم اهلل تعاىل يف قلب كل مسلم، ومل
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ْيُتمْ : )يف قوله تعاىل-على حترمي أكل مرتوك التسمية، بل قال أئمتنا  أباح املذكَّى "ِنه : -3/املائدة( ِِالَّ َما ذَكَّ
 ". ومل يذكر التسمية

قد فسَّر كثٌْي من املفسرين اآلية ؛ ف737/األنعام( َواَل تَْأُكُلوا ممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم اللَِّه َعَلْيهِ : )وأما قوله تعاىل
 .واهلل أعلم(. 23/ 73)تفسْي الطربي : ينظر" ما ُذبح لغْي اهلل تعاىل: "بأن املقصود هبا
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 المطلب األول
 للذكاة بعد الصدمةالضوابط الشرعية 

 :تمهيد 
شاة كان أو بعْيا أوبقرة أو )الكهربائية للحيوان املراد ذحبه( الصدمة)اذا مت توجيه اجلهاز املنتج للصعقة 

وذلك لتتم عملية التذكية بعد ذلك فإن التساؤل ( دجاجة أو ما شابه ذلك من احليوانات اليت حتتاج اىل تذكية
مة تؤثر على احليوان وجتعلة ضعيف احلركة وقد الذي يطرح من قبل دارسي املوضوع واملعنيني به أن هذه الصد

أو املؤسسات اليت تتوىل الذبح بأهنا تستخدم كمية قاتلة من التيار ( اجملازر )بعضهم يتهم ،يصاب باالغماء 
الكهربائي يف بعض احلاالت ، وبالنظر يف املصادر الفقهية اليت ناقشت موضوع التذكية ْند بعض النصوص 

قال الة عليها من مثل تعرض الشاة لنهش السبع او احليوان املفرتس ْث تلحقه التذكية ؛ اليت ميكن َتريج احل
ومجلته أنه ِذا افرتس سبع أو ذئب شاة أو بعْيا ْث أقلع ويف الشاة حياة، فذحبت مل َتل  :"1 االمام املاوردي

 :حياهتا من ثالثة أحوال

اليت فيها يوز أن تبقى، فذحبها على هذه احلال، أن يكون جرح االفرتاس يوز أن يربأ، واحلياة : أحدها
 .  2 ُتم  َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّي    : فإن ذكاته تبيح أكلها، وهو متفق عليه لقول اهلل تعاىل

أن يكون اجلرح ال يوز أن تبقى كقطع رأسها، أو ِخراج حشوهتا، ومل يبق فيها؛ ِال حركة : واحلال الثانية
 .ر ذحبها، وال حيل أكلها؛ ْلروج أكثر الروح جبرح السبع دون الذبح، وهذا متفق عليهاملذبوح فال يؤث

أن يكون جرح السبع ال يوز أن يربأ واحلياة معه قليلة البقاء، مثل أن يقطع منها ماال حييا : واحلال الثالثة
لى هذه احلال ذكاة حيل هبا معه، كاملعا، لكن الروح فيها باقية، تعيش هبا ساعة أو بعض يوم، فيكون ذحبها ع

وقد روى سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت ....أكلها كاحلالة األوىل، وهذا مما مل خيتلف فيه قول الشافعي
عن شاة أخذها الذئب فأدركت، وهبا حياة، فأمر رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم   -سئل رسول اهلل : قال
 .بأكلها -صلى اهلل عليه وسلم   -

نرى أن الحيوان الذي سلطت عليه الصدمة يحتاج الى التذكية ليحل أكله اذا توافرت  ولهذا
 :والتي وردت في قرارات المجامع السابق ذكرهاالضوابط التالية بعد توافر الضوابط العامة في الذكاة 

 :الضابط األول
موت الذبيحة نتيجة  فيها حياة مستقرة، مبعىن أن ال تظهر عالمات بيحةالذأن يتم التأكد من أن 

حياة احليوان عند  قكية لفقدان شرط حتقذ الصدمة؛ وذلك ألن عملية الذبح ال تؤدي حينئذ ِىل حصول الت
                                                 

 . 52\75احلاوي الكبْي (  1
 . 3: املائدة(  2
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ُم ال ِخن زِيِر  :مباشرة عملية الذبح ، وامليتة ال تعمل فيها الذكاة؛ يقول تعاىل ُم َوَلح  ُحرَِّمت  َعَلي ُكُم ال َمي َتُة َوال دَّ
ُقوَذُة َوال ُمتَـَردِّيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّ  َوَما ُأِهلَّ  ي ُتم  َوَما ُذِبَح َعَلى ِلغَي ِر اهلل ِبِه َوال ُمن َخِنَقُة َوال َمو 
 .  1النُُّصبِ 

 :لضابط الثانيا
يفاً او ص غْي احلج م ت ؤدي الص عقة أن يكون احليوان مما يتحمل عملية الصعق الكهربائي بأن ال يكون ضع

 .ِىل موته

 :الضابط الثالث
تنه  ر ال   دم  أن ي  تم ِزه  اق روح احلي  وان باس  تخدام آل   ة ال  ذبح ال  يت ن  أ عليه  ا الفقه   اء ب  أن تك  ون قاطع  ة 

ولقول   ه ص   لى اهلل علي   ه  (2) "ول   ْيح ذبيحت   هش   فرته وليح   د أح   دكم " وداج لقول   ه ص   لى اهلل علي   ه وس   لموتف   ري األ
دى فُم  ف رَ ، وس أحدثك أم ا الس ن فعظ ٌم، وأم ا الظُّ رُ ُف والظُّ  نُّ ، ل يس السِّ هنر الدم وذكر اسم اهلل فك لْ ما أ" وسلم
 (3) .احلبشة

 :الضابط الرابع
م  ا ن  أ علي ه الفقه  اء م  ع مراع  اة اْل الف ب  ني الفقه  اء فيم  ا قط  ع األوداج واحللق  وم وامل ريء حبس  ب  مأن ي ت

 .يتم به احلد األدىن احملقق للتذكية

راعى نوع احليوان والتذكية املخصص ة ل ه ك النحر ل،ب ل، وال ذبح للم اعز، والض أن وم ا يف معناه ا، والعق ر وي
 (5)"واللبة الرقبةالذكاة يف " قال ابن عباس. (4)يةر رو ضال للصيد وللتذكية

 :الضابط الخامس
قص  ود الش  رعي م  ن ال  دم وتدفق  ه مب  ا ي  دل عل  ى حتق  ق امل هن  ارِأن يظه  ر أث  ر التذكي  ة يف احلي  وان م  ن حي  ث 

خ   روج ال   دم م   ن احلي   وان حبي   ث وقط   ع احللق   وم وامل   ريء ومل ت   تم حرك   ة  األوداجالتذكي   ة، ف   إذا ق   ام ال   ذابح بف   ري 
قص ود م ن احنباس ه كم ا يف احلي وان املي ت ف ال تع د التذكي ة مقبول ة جمزئ ة لك ون امليف حركة خروج ال دم أو  تساوى

م ن أم ارات بق اء احلي اة "على أن  كالنووي رمحه اهلل   ض الفقهاء ، وقد نأ بعاحلالة الذكاة غْي متحقق يف هذه

                                                 
 . 3:املائدة ( 1
 رواه مسلم (  2)

 كتاب الذبائح والصيد 31 :أخرجه البخاري يف (  3)

 .الذبح والنحر باب كيفية . مستدرك الرسالئل  (4)
 . 77/11: املغين  (5)
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ك ل : وم نهم م ن ق ال: 1احلركة الشديدة بع د قط ع احللق وم وامل ريء، وانفج ار ال دم وتدفق ه؛ ق ال اإلم ام: املستقرة
أن ك   ال منهم   ا ال يكف   ي؛ ألن   ه م   ا ق   د : واألص   ح: ق   ال. واح   د منهم   ا يكف   ي دل   يال عل   ى بق   اء احلي   اة املس   تقرة

صالن بعد االنتهاء ِىل حركة املذبوح، لكن قد ينضم ِىل أحدمها أو كليهما ق رائن أو أم ارات أخ ر تفي د الظ ن حي
االكتف  اء باحلرك  ة الش  ديدة، : اخت  ار امل  زين وطوائ  ف م  ن األص  حاب: أو اليق  ني، فيج  ب النظ  ر واالجته  اد، قل  ت

 2"وهو األصح 

 : الضابط السادس
 .مسلماً أو كتابياً توافر شروط الذابح من حيث كونه 

 :الضابط السابع
راحت ه والتقلي ل م ن آالم  ض عاف حركت ه ِو أن يكون املقصد من استخدام الصعق الكهربائي جمرد الت دويخ ِو

 .الذبح عليه، فإذا ثبت أن هذا الصعق يقتل أو يؤدي ِىل زيادة آالم احليوان وتعذيبه فال حيل اجراؤه

 : الضابط الثامن
ــا لَــم  يُــذ َكِر " ى الذبيح  ة عن  د ال  ذبح ال الص  دمة الكهربائي  ة لقول  ه تع  اىل أن ت  تم التس  مية عل   َوالَ تَــك ُكُلوا  ِممَّ

ــق   ــِه َوِإنَّــُه َلِفس  ــُم اهلل َعَلي  فالص  دمة ليس  ت تذكي  ة واليص  ح ال ينس  ب اليه  ا أي نس  بة م  ن  (737:األنع  ام)  "اس 
 .زهوق روح الذبيحة 

                                                 
 .رمحه اهلل  يقصد االمام اجلويين (  1
 (313\3) (311/ 3)روضة الطالبني وعمدة املفتني  (  2



11 

 

 المطلب الثاني
 "اء المغلي المعد لنتف الريش بعد ذبحها قبل موتهاحكم غمس الطيور في الم"

آل ة خاص ة جتع ل )وص ال دجاج أن ت ذبح أوالً ْث توض ع يف مك ان ص األصل املتبع يف ذبح الطيور وعل ى اْل
ليت  دفق مجي  ع ال  دم، وهت  دأ حركته  ا خ  الل دق  ائق، ْث تغم  س يف امل  اء الس  اخن، ْث توض  ع يف آل  ة ( رأس  ها لفس  فل
ا جمموع ة م ن ال دواليب املتحرك ة بس رعة وتعم ل عل ى نت ف ريش ها، ْث ت ذهب ه تتح رك في "النتاف ة"أخرى تس مى 

ال   ذي يعتم   د عل   ى الغم   س يف امل   اء الس   اخن ال   ذي  الي   دويللتقطي   ع وتفري   ا األحش   اء، ه   ذا ِذا مل ي   تم النت   ف 
 .يسهل عملية النتف

ويق ت تم ه ذه يور للمتاجر والتس ويف الطرق اآللية للذبح يف خطوط اإلنتاج يف املصانع اليت تذبح وجتهز الط
ونقله  ا آلي  اً مباش  رة للم  اء الس  اخن  فف  ي بع  ض احل  االت ي  تم ذب  ح الطي  ور .نف  اً بس  رعة كب  ْيةالعملي  ة ال  يت ذكرن  ا آ

األم ر ، حي اة  ال ت زال فيه ا" الدجاج ة" ن والغم س فق د تك و لتغمر وينتف ريشها؛ ونظراً لقصر الفرتة بني الذبح 
ي  ؤثر  وه  ذا تع  دد يف األس  باب املميت  ة" للتغري  ق بامل  اء" وأ" لل  ذبح"بة ِزه  اق ال  روح ؤالً ح  ول نس  اال  ذي يث  ْي تس  

 .الشك فيها يف حل الذبيحة لفكل 

 فللعلم  اء ق  والن يف حك  م س  لخ احلي  وان قب  ل أن ي  ربد األول املن  ع وه  و  ِذا قس  نا نت  ف ال  ريش عل  ى الس  لخ
 .والشافعية واحلنابلة املالكيةقول احلنفية والثاين الكراهة وهو  ،ميمةيقول عند احلنابلة اختاره ابن ت

 ."لهويكره سلخ احليوان قبل أن يربد ألّن فيه تعذيباً  :فصل": دامةبن قجاء يف املغين ال

  ألعض   اء قب   ل زه   وق ال   روح بع   د ال   ذبح ج   اء يف املغ   ين الب   ن قدام   ةاألم   ر ِذا قس   ناه عل   ى قط   ع اوك   ذلك 
 رهم عط  اء وعم رو ب  ن دين  ام ن ك ره ذل  ك أه ل العل  م  وال يقط  ع عض و مم  ا ذك ي ح  ىت تزه ق نفس  ه" :أيض ا

ف إن  ،تزه قوق د ق ال عم ر رض ي اهلل عن ه ال تعجل وا األنف س ح ىت . ومالك والش افعي وال نعل م َل م َمالف اً 
باحته، فإن أمحد سئل عن رجل ذب ح دجاج ة فأب ان ِفالظاهر  .قطع عضو قبل زهوق النفس وبعد الذبح

: عب  اس عم ر واب نق ال : نع م، ق  ال البخ اري: ي ب ان منه ا أيض اً ق الوال  ذ: ل ل هي ق. يأكله ا: رأس ها؟ ق ال
 والش عِب والزه ري والش افعي واس حق وأب و ث وروالنخع ي  نس وبه قال عط اء واحل ،فال بأس ِذا قطع الرأس
 .(1)بعد املوت ما لو قطعهوذلك ألن قطع ذلك العضو بعد حصول الذكاة، فأشبه .الرأيوأصحاب 

( أَْو َكْسُر ُعُنِقِه قَ ْبَل زُُه وِق نَ ْفِس هِ )َأْي احْلَيَ َواِن اْلَمْذبُوِح ( َسْلُخهُ )ُكرَِه ( وَ ):" 2نتهىوقال البهويت يف شرح امل
ِص  يُح يف بَ َع  َث َرُس  وُل اللَّ  ِه َص  لَّى اللَّ  ُه َعَلْي  ِه َوَس  لََّم بُ  َدْيُل بْ  َن َوْرقَ  اَء اْْلُزَاِع  يَّ َعلَ  ى مَجَ  ٍل أَْوَرَق يَ »حِلَ  ِديِث َأِ  ُهَريْ   رََة 

                                                 

 املغين البن قدامة (1)
 (133/ 3)املنتهى  دقائق أويل النهى لشرح= شرح منتهى اإلرادات (  2
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َه   ا لُ   وا اأْلَنْ ُف   َس أَْن تُ ْزَه   َق َوأَيَّ   اُم ِم   ىًن أَيَّ   اُم َأْك   ٍل َوُش   ْرٍب َوبَِع   الٍ : ِفَج   اِج ِم   ىًن ِبَكِلَم   اٍت ِمن ْ اَرُقْطيِنُّ « اَل تُ َعجِّ َرَواُه ال   دَّ
 . "َذِلَك يف ِحلَِّها لَِتَماِم الذََّكاِة بِالذَّْبحِ  وََكْسُر اْلُعُنِق ِْعَجاٌل ِلزُُهوِق الرُّوِح، َويف َمْعَناُه السَّْلُخ َواَل يُ َؤث ِّرُ 

 :وخالصة القول
أن غم  س الطي  ور يف امل  اء الس  اخن بع  د ال  ذبح االص  ل في  ه ان يك  ون بع  د انته  اء عملي  ة ال  ذبح وخ  روج   -7

أن ( ال يس لخها و)أن " باس تحباب  مصطلح برود الذبيحة عند ق وَلم الروح ، أو ما يطلق عليه الفقهاء
 . 1(عن االضطراب حىت تربد)بعد الذبح ( ال ميسكها)أن ( و)ِىل مكان ( نقلهاال ي)

اذا مت ال  ذبح حس  ب قواع  د الش  رع وأس  رع ال  ذابح بغم  س الط  ْي يف امل  اء لنت  ف ريش  ه وك  ان زه  وق ال  روح   -3
 .نتيجة الذبح وليس نتيجة الغمس يف املاء فان هذه التذكية جمزئة والحرج فيها 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (517/ 7)أسىن املطالب يف شرح روض الطالب  (  1
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 المطلب الثالث
 "حكم تثبيت أرجل الحيوان قبل الذبح"

ِن عملي  ة ذب  ح احلي  وان املع  د لل  ذبح ق  د التك  ون س  هلة ميس  رة ع  ادة م  ن حي  ث انقي  اد احلي  وان لل  ذابح دون 
( العج ول والث ْيان واجل واميس وغْيه ا )خاصة يف بعض احليوانات الكبْية كاالب ل والبق ر ، مقاومة شديدة أحيانا 

ت ويف بع  ض مق  اطع التس  جيالت املص  ورة عملي  ات ال  ذبح ال  يت يعم  د فيه  ا م  ن وق  د نش  ر عل  ى ص  فحات االنرتن  
 1أراد ذب  ح العج  ل او البق  رة اىل ض  رهبا بال  ة ح  ادة عل  ى ال  رأس ويف بعض  ها ي  تم تع  ذيبها بالض  رب واالي  ذاء الظ  اهر

ات ال  يت ، وبع ض احليوان ن وذحب ه الك ي ت تم الس يطرة عليه ا ويف بعض ها ي تم التخ دير لتس  هل الس يطرة عل ى احلي و 
ت  ذبح تص   در حرك  ة عنيف   ة بع   د ال  ذبح وتنتق   ل م  ن مك   ان آلخ   ر م  ع تن   اثر ال  دم وق   د هت   رب اثن  اء ال   ذبح فت   ؤذي 
املوجودين يف طريقه وقد تتسبب يف تعذيب نفسها او ايذاء االخرين؛ لذا وجدنا الفقهاء قد نص وا عل ى جمموع ة 

احليوان وايذاء االخرين ومن ذلك ربط بع ض  من االداب اليت تعني على اجراء عملية الذبح بشكل مينع تعذيب
َوأَْن َيُك  وَن اْلَبعِ  ُْي قَائًِم  ا : "" )ق  وائم احلي  وان واالمس  اك ب  ه اثن  اء ال  ذبح ؛ ج  اء يف بع  ض كت  ب الش  افعية م  ا نص  ه 

َويف َش رِْح اْلُمَه ذَِّب  -ُه َعَلْي ِه َوَس لََّم َص لَّى اللَّ  -َرَوى الشَّْيَخاِن َع ْن ابْ ِن ُعَم َر أَنَّ ُه ُس نَُّة َأِ  اْلَقاِس ِم ( َمْعُقوٌل َرقَ َبُتهُ 
« فَ   ِإْن مَلْ يُ ْنَح   ْر قَائًِم   ا فَ َبارًِك   ا»ُيْس   َتَحبُّ أَْن َتُك   وَن اْلَمْعُقولَ   ُة اْلُيْس   َرى َوقَ   ْد ذُكِ   َرْت يف رَِوايَ   ِة َأِ  َداُود َع   ْن َج   اِبٍر 

اِبِح يف َأْخ ِذِه السِّ كِّنَي ( ْيَسرِ َواْلبَ َقرَُة َوالشَّاُة ُمْضَجَعًة جِلَْنِبَها اأْلَ .) الَِّذي َعَلْيِه َعَمُل اْلُمْسِلِمنَي أِلَنَُّه َأْس َهُل َعلَ ى ال ذَّ
بَِتْحرِيِكَه ا بِ اَل َش دل لَِتْس رَتِيَح ( َوتُ ت ْ َرُك رِْجُلَه ا اْلُيْم ىَن . )يف َش رِْح ُمْس ِلمٍ  2بِاْلَيِمنِي، َوِِْمَساِكِه الرَّْأَس بِاْلَيَساِر َكَما قَاَلهُ 

اِبُح ( َوُتَشدُّ بَاِقي اْلَقَوائِمِ ) ْبِح فَ يَ زِلُّ ال ذَّ ِبَض مِّ اْليَ اِء َوفَ  ْتِح الشِّ نِي حِلَ ِديِث ( َوأَْن حيُِ دَّ َش ْفَرتَهُ )لَِئالَّ َتْضَطِرَب َحالَ َة ال ذَّ
لَ   ِة َذبِيَحتَ   هُ ) ، َوِه   َي السِّ   كِّنُي اْلَعِظيَم   ةُ « َوْلُيِح   دَّ َأَح   دُُكْم َش   ْفَرتَهُ »ُمْس   ِلٍم  بِ   َأْن يُ َوجِّ   َه َم   ْذحَبََها َوِقي   َل ( َويُ َوجِّ   ُه لِْلِقب ْ

يَعَها َويَ تَ َوجَُّه ُهَو ََلَا أَْيًضا ْبِح ( َوأَْن يَ ُقولَ . )مجَِ  -َص لَّى اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَس لََّم  -بِاْسِم اللَِّه َوُيَصلِّي َعلَ ى النَّ ِبِّ )ِعْنَد الذَّ
ْض   َجاِع َوالت َّْوِجي   ِه َوالتَّْس   ِمَيِة ( ْس   ِم اللَّ   ِه َواْس   ِم حُمَمَّ   دٍ َواَل يَ ُق   ْل بِا يَهاِم   ِه التَّْش   رِيَك َوَدلِي   ُل اإْلِ ، َأْي اَل َيُ   وُز َذلِ   َك إِلِ

تْ بَ  اُع يف َأَحاِدي  ِث الشَّ  ْيَخنْيِ َوَغْْيمِِهَ  ا، يف اأْلُْض  ِحيَِّة بِالضَّ  ْأِن َوِِحْلَ  اِق َغ  ْْيِ َذلِ  َك بِ  هِ  بِيَح  ِة  اإْلِ َويُ ْفَه  ُم ِم  ْن تَ ْوِجي  ِه الذَّ
ْبِح َكَغْْيَِها، َنأَّ َعَلْيهِ  اِبِح ََلَا َوَسنُّ الصَّاَلِة َعَلى النَِّبِّ يف َحاَلِة الذَّ َلِة تَ َوجُُّه الذَّ  3""  َرمِحَُه اللَّهُ  -الشَّاِفِعيُّ  لِْلِقب ْ

وس  ن حن  ر ِب  ل قائم  ة  " 4يف ف  تح الوه  اب وعملي  ة ش  د ارج  ل الذبيح  ة تع  د م  ن الس  نة عن  د الش  افعية ج  اء
وأن يقط ع ال ودجني وحي د  مشدودا قوائمه غْي رج ل مي ىن، وذبح حنو بقر مضجعا جلنب أيسر معقولة ركبة يسري

 .صلى اهلل عليه وسلم" مديته ويوجه ذبيحته لقبلة ويسمى اهلل وحده ويصلي على النِب 

                                                 
 .وهي ممارسات حمرمة ترفضها الشريعة وَتالف االداب االسالمية يف التعامل مع احليوان حىت عند الذبح (  1
 .اي االمام النووي رمحه اهلل  (  2
 772/ 2)نهاج هناية احملتاج ِىل شرح املوكذلك  311\1حاشيتا قليو  وعمْية  (  3
 (336/ 3)فتح الوهاب بشرح منهج الطالب  (  4
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ن عن د ال ذبح للس يطرة علي ه ل يس ممنوع ا ش رعا عل ى فمن خالل هذه النصوص يتضح أن تثبيت ارجل احلي وا
لَِتْس   رَتِيَح ( َوتُ ت ْ   َرُك رِْجُلَه   ا اْلُيْم   ىَن )" ان ي   رتك منه   ا م   ا يس   هل حرك   ة ج   زء من   ه كم   ا يف ن   أ الش   افعية ال   ذي في   ه 

ْبِح فَ َيزِلَّ الذَّ ( َوُتَشدُّ بَاِقي اْلَقَوائِمِ )بَِتْحرِيِكَها  وعملية شد الق وائم الْتن ع حرك ة .  1("اِبحُ َكْي اَل َتْضَطِرَب َحاَلَة الذَّ
 .الذبيحة املعتادة من احليوان بعد التذكية 

وم  ن ه  ذا المين  ع ادخ  ال احلي  وان يف طري  ق ض  يق حم  دد  خ  اص لل  ذبح ولتس  هل الس  يطرة علي  ه ولك  ن ش  ريطة 
 .عدم ايذاء احليوان وتعذيبه يف كل احلاالت 

 والحمد هلل رب العالمين

 
 

                                                 
 (772/ 2)هناية احملتاج ِىل شرح املنهاج  (  1



 

 العشرونو احلادية الدورة

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 م3154 -هـ 5341

 

 

 

 الذكاة بعد التدويخ 

 بالصدمة الكهربائية
 
 

 

 

 

 

 إعداد

 األستاذ الـــدكتــور عكـــرمة سـعيد صــربي

 القدس – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية سابقًا

 م3154/هـ 5343
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 ن الرحيمبسم اهلل الرمح

 المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد اهلل النيب األمّي األمني وعلى آله 
الطاهريَن املبجلنَي، وصحابته الِغرِّ امليامنَي احملّجلني ومن تبعهم وخطا درهبم واقتفى أثرهم واسنَت سنتهم 

 وبعد، .بإحسان إىل يوم الدين

إذ أشكر األمانة العامة جملمع الفقه االسالمي بتكليفي حتضري حبث حول الذكاة الشرعية، وما جيري يف  فإين
الغرب من صعق كهربائي وغريه للذبائح، ومتكنت حبمد اهلل وتوفيقه عقد مقارنة بني الذكاة الشرعية وحماسنها 

 .والذكاة الغربية وحماذيرها

ن فضل اهلل سبحانه وتعاىل، وإن جانبين الصواب فذلك من فإن وفقت يف إعداد هذا البحث فذلك م
 .نفسي، والكمال هلل وحده

 .وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 واهلل ولي التوفيق

 هـ  7141شوال            71       

 م4174( اغسطس)آب 41: وفق 

 القدس-د عكرمة سعيد صبري. أ
www.ekrimasabri.net 

ekrima.sabri@gmail.com 

http://www.ekrimasabri.net/
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 التمهيد
 تعريفات

 :حيسن أن نعرف بعض االلفاظ والتعابري اليت ترد يف هذا البحث، وهي

 1.هي الذبح بالطريقة الشرعية: التذكية -7
، (مذبوحة)مبعىن مفعولة أي ( فعيلة)ختمت باهلاء لغلبة االسم عليها على وزن : الذبيحة -4

 .2والذبيحة هي كل ما يذبح من املواشي والدواجن والطيور، ومجعها ذبائح
عرقان يف صفحيت العنق، ومها جمرى الدم ، ويتصل هبما أكثر عروق اجلسم، كما : الودجان -4

 3.يتصالن بالدماغ مباشرة فهما من املقاتل
 4.هو جمرى الطعام والشراب ومرتبط باملعدة: احللقوم -1
 5.ام والشراب ومرتبط باملعدةهو جمرى الطع: املريء -5
بضم أوله أو بالفتح أو بالكسر ويعرف بالنخاع الشوكي أو احلبل الشوكي وهو اخليط : النخاع -6

داخل عظم الرقبة ويتصل بالدماغ مباشرة، ويقال ذحبه فنخعه أي جاوز ( عرق أبيض)األبيض 
تهى الذبح إىل منتهى الذبح حىت النخاع، وخنعت الشاة خنعاً، أي جاوزُت بالسكني من

 6.النخاع
كسر : ، وفرس الذابح ذبيحة( من باب ضرب)بتحريك الفاء والراء بالفتح مبعىن كسر : فـََرس -1

 7عنقها قبل موهتا، وقد هني عنه

 

                                                           
 ؟444"وخمتار الصحاح ص 485:ص 7واملصباح املنري ج 414: حممد علي الصابوين ص -التفسري الواضح امليسر - 1
واملنتقى من أحاديث املصطفى  472:وخمتار الصحاح ص 481:ص 7واملصباح املنري ج( ذبح)لسان العرب مادة  - 2

 765:للباحث ص
 .711 :ص 4والشرح الصغري ج 25: ص 4حتفة الفقهاء ج - 3
 .715: ص 4والشرح الصغري ج 25:ص 4حتفة الفقهاء ج - 4
 .715: ص 4والشرح الصغري ج 25:ص 4حتفة الفقهاء ج - 5
وخمتصر الفئة اإلسالمي يف ضوء  657:، ، وخمتار الصحاح ص481:ص 7واملصباح املنري ج( خنع)مادة –لسان العرب  - 6

 54:ص-1واهلداية ج. 814: القرآن ص
 .755:ص 4والشرح الصغري ج 121: وخمتار الصحاح ص 642: ص 4فرس واملصباح املنري ج( مادة) لسان العرب - 7
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 المحور األول
 حسب الشريعة اإلسالمية" الذكاة"

ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم : "ألي ذبيحة تذبح لقول اهلل سبحانه وتعاىل" الذكاة"األصل يف الذبح الشرعي أن تتم 
ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِلغَْيِر اللَِّه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَ رَ  يَحُة َوَما َأَكَل اْلَمْيَتُة َوالدَّ ِِ دِّيَُة َوالنَّ

ْيُتمْ  ُبُع ِإَّلَّ َما ذَكَّ ذحبتم " ذكيتم"ومعىن " إال ما ذكيتم"ة هو فإن موضع الشاهد يف هذه اآلية الكرمي 1"السَّ
 2بالطريقة اإلسالمية، مع اإلشارة إىل أن التذكية معناها اللغوي هو التطييب، وأن الذكاة للذبيحة هو تطهريها

أي "وذلك لنهر الدم " األوداج األربعة"وتتمثل الذكاة بقطع احللقوم واملريء والودجني ، واليت يطلق عليها 
ويقول عليه . 4"كل ما أفرى األوداج سنًا أو ظفرًا : "للحديث النبوي الشريف 3"الذبيحة لفقد الدم من

أما : وما أهنر الدم وذكر بسم اهلل عليه ليس السن والظفر: "الصالة والسالم يف حديث نبوي شريف آخر
ا َلْم وَ  : "وال بد من ذكر اسم اهلل عليه لقوله تعاىل 5"السن فعظم، وأما الظفر فمدى احلبشة ََّل تَْأُكُلوا ِممَّ

 6". يُْذَكِر اْسُم اللَِّه َعَلْيهِ 

                                                           
 .4سورة املائدة اآلية - 1
 .54:ص 6وتفسري القرطيب ج 12:ص 1اهلداية ج - 2
 .25:، ص4حتفة الفقهاء ج - 3
يف مصنفه عن الصحايب اجلليل رافع  وعزاه للطرباين يف الكبري، وأخرجه ابن أيب شيبة 41:ص 1جممع الزوائد للهيثمي ج- 4

 .بن خديج رضي اهلل عنه
وغريهم  4718وابن ماجه رقم  7172والرتمذي رقم  161: ص 4وأمحد ج 5574و 5514أحرجه البخاري رقم  - 5

 .عن الصحايب اجلليل رافع بن خديج رضي اهلل عنه
 .747سورة األنعام اآلية - 6
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 المحور الثاني
 قِع األوداج

احللقوم : أمجع فقهاء الشريعة اإلسالمية الغراء على أن الذبيحة يكتمل ذحبها بقطع األوداج األربعة وهي
صلى –سألت رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه–واملريء والودجان، فقد روى الصحايب اجلليل رافع بن خديج 

والليطة هي قشرة  1"كل ما أفرى األوداج إال سنًا أو ظفراً : "عن الذبح بالليطة فقال -اهلل علسه وسلم
عن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس " املوطأ"، وروى اإلمام مالك يف كتابه  2القصب واجلمع ليط بوزن ليف

 .وأن كتب الفقه مجيعها نصت على ذلك. 3(فكلوه ما فرى األوداج)قوله  -رضي اهلل عنهما–

 ما احلد األدىن للذبح، وما الذي جيزئ يف الذبح؟: ولكن السؤال

 :لقد اختلفت املذاهب الفقهية على النحو اآليت: اجلواب

جيزئ من الذبح قطع ثالثة من أربعة، على اعتبار أن الثالثة متثل األكثرية وهذا هو الرأي : احلنفية -1
 4.ه، أي أن األكثر يقوم مقام الكلاملفىت ب

أي أهنم ال  5يشرتطون قطع الودجني واحللقوم كحد أدىن حىت يصبح الذبح مشروعاً : املالكية -2
 .يشرتطون املرئ يف القطع

 6يشرتطون قطع املريء والبلعوم فقط أما قطع الودجان فهما لالستحباب:الشافعية -3
يء البلعوم، أما قطع الودجني فهما لالستحباب، وهذا يشرتطون قطع املر . أ -هناك روايتان: احلنابلة -4

يشرتطون قطع األوداج األربعة، وإن نقص شيء من األربعة مل . الرأي مطابق لرأي الشافعية ب
 7جيزيء ومل حتل الذبيحة

                                                           
وذكره (. 786: نصب الراية ص) -رضي اهلل عنه–صحايب اجلليل رافع بن خديج رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن ال - 1

 وعزاه للطرباين يف الكبري. 41:ص 1ج( جممع الزوائد)اهليثمي يف كتابه 
 .677:خمتار الصحاح ص - 2
 .7114رقم  182: ص 4املوطأ ج- 3
 .54:ص 1واهلداية ج. 24:ص 4وحتفة الفقهاء ج 11:ص 4بدائع الصنائع للكساين ج - 4
 .145: ص 7بداية اجملتهد البن رشد ج - 5
 .461: وص 452: ص 1شرح احمللى عن املنهاج ج - 6
 .54:ص 4شرح الزركشي على اخلرقي ج - 7
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 المحور الثالث
 الذبح من العنق أم من الرقبة

لقطع احللقوم واملريء والودجني، لكن ال خالف بني الفقهاء بل أمجعوا على أن الذبح يكون من العنق 
 لو أن الذبح كان من الرقبة أي من اخللف فهل الذبح جائز شرعاً؟: السؤال

 :لقد اختلف الفقهاء على احلل أو احلرمة على رأيني مها: اجلواب

 أن الذبيحة حتل إذا كان الذبح من جهة( احلنفية والشافعية واحلنابلة)هو رأي اجلمهور : الرأي األول -1
الرقبة شريطة أن يذبح موضع الذبح ومها الودجان واحللقوم واملريء قبل أن هتلك الذبيحة وأن 

وللحنابلة رواية أخرى فيما إذا  1.يكون فيها حياة مستقرة ويعترب ذلك باحلركة القوية، وإال ال حتل
فال بأس كان الذبح من قبيل اخلطأ كأن تلتوي الذبيحة على الذابح فتأيت السكني على القفا 

بأكل الذبيحة شريطة أن تأيت السكني على موضع الذبيحة أما إذا كان الذبح من الرقبة تعمداً 
 2.نسبة إىل القفا( القفينة)واختياراً فإن الذبيحة ال تؤكل وأطلق عليها إبراهيم النخعي ب 

يحة بقطع الودجني الرأي اآلخر هو رأي املالكية فإهنم يرون أهنا ال حتل مطلقًا حىت ولو أحلقت الذب -2
واحللقوم، وحجتهم يف ذلك أن القفا هو مقتل من املقاتل النافذة إىل املوت بشكل مباشر، وهو 

 . 3(احلبل الشوكي)ما يعرف بالنخاع 
وأرى أن رأي املالكية أوجه وأسلم ألننا ال نستطيع التحكم حني الذبح من القفا أهلكت الذبيحة أو 

 .ع األوداجبقيت فيها حياة مستقرة قبل قط

هنى أن تُنخع الشاة إذا : "قد هنى عن النخع بقوله -صلى اهلل عليه وسلم–مث إن رسولنا األكرم حممد 
 . 4"ذحبت

                                                           
 721:ص 5، وحاشية ابن عابدين ج54:ص 1، واهلداية ج 121:ص 2، وفتح القدير ج 61:البداية ص - 1

 1وكشاف القناع ج 518:ص 8واملغين ج 411:ص 1ج ومغين احملتاج 82:وص 14:ص 2واجملموع ج 724:وص
 756: وص 754:ص 8ونيل األوطار للشوكاين أيضاً ج 751:ص 4وفتح القدير للشوكاين ج 478:ص -476:ص

 .  81:ص 1وسبل السالم ج 148: ص 4وأحكام القرآن البن العريب ج
 .518: ص 8املغين ج - 2
 54: ص 4وأسهل املدارك ج 761: ص 756: وص 754:ة صوالقوانني الفقهي 161: ص 7بداية اجملتهد ج - 3

 .51:ص 6وتفسري القرطيب ج 755:ص 4والشرح الصغري ج 55:وص
 .788: ص 1كتاب نصب الراية ج- 4
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رضي اهلل –كما هنى عليه الصالة والسالم عن الَفَرس فقد روى الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس 
الن خنع الذبيحة أو فرسها فيه إيالم  1"تفَرس قد هنى الذبيحة أن -صلى اهلل عليه وسلم–أن النيب  -عنهما

 .للذبيحة وخمالفة للطريقة الشرعية للذبح

شدد عليه الصالة والسالم على التمسك بكيفية الذبح املشروعة وهنانا عن غريها فقد ثبت أن رسول اهلل 
يا رسول اهلل ، : قيل "من قتل عصوراً فما فوقها بغري حقها سأله اهلل عن قتله: "قال -صلى اهلل عليه وسلم–

 .2"أن تذبح فتأكلها، وال يقطع رأسها فريمى هبا: وما حقها؟ قال

 " هنى عن شريطة الشيطان"قد  -صلى اهلل عليه وسلم–وأن  رسولنا االكرم حممد 

أي هنى عليه  3هي الذبيحة اليت يقطع منها اجللد وال تفرى االوداج مث ترتك حىت متوت: زاد ابن عيسى
ما يقطع من : "سالم عن الذبح السطحي الذي ال يفري األوداج وقال يف حديث نبوي آخرالصالة وال

املدينة وهم جيّبون أسنمة  -صلى اهلل عليه وسلم–حيث قدم النيب  4"البهيمة وهي حية فهي ميتة ال تؤكل
ما : "ر فقالأن تذبح احليوانات بالسن والظف -صلى اهلل عليه وسلم–، وهنى 5اإلبل، ويقطعون أليات الغنم

 .6"اهنر الدم، وذكر اسم اهلل عليه فكل، ليس السن والظفر أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى احلبشة

أن  -صلى اهلل عليه وسلم–هنى رسول اهلل "رضي اهلل عنه قال –وأن الصحايب اجلليل أنس بن مالك 
 1.أي توثق وتربط وتتخذ هدفاً للقتل 7تصرب البهائم

                                                           
 1نصب الراية ج"رواه الطرباين يف معجمه وابن عدي يف الكامل عن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما  - 1

 .788:ص
، والبخاري يف  581واحلميدي رقم  442:ص 1والطرباين ج 1151والنسائي رقم   47: ص 4أمحد ج أخرجه - 2

–عن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمرو بن العاص  7841:ص 5وابن عدي يف الكامل ج 411: ص 1التاريخ ج
 .-رضي اهلل عنهما

 اجلليلني عبد اهلل بن عباس وأيب هريرة رضي اهلل عن الصحابيني 1121ومشكاة املصابيح رقم  4846رواه أبو داود رقم  - 3
 .51:ص 6وتفسري القرطيب ج 516:ص 8واملغين ج. عنهم

 1واحلاكم ج 424: ص 1والدارقطين ج 4141والدارمي  7112والرتمذي رقم  478: ص 5أخرجه أمحد ج - 4
 .-رضي اهلل عنه–عن الصحايب اجلليل أيب واقد الليثي  442:ص

: املغين ص)والن اباحة الذبيحة تكون بالذبح الشرعي، وأن هذا القطع ليس بذبح  1125يح رقم مشكاة املصاب - 5
581.) 

عن الصحايب  4718وابن ماجه  7172والرتمذي رقم  161: ص 4وأمحد ج 5514و 5514أخرجه البخاري رقم - 6
 .-رضي اهلل عنه–اجلليل رافع بن خديج 

 .4876رواه أبو داود رقم  - 7
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صلى اهلل عليه –مسعت رسول اهلل : "قال -رضي اهلل عنهما-يل عبد اهلل بن عمر وعن الصحايب اجلل
 3.حتبس وتوثّق وتربط: ومعىن تصرب 2"ينهى أن تصرب هبيمة أو غريها للقتل -وسلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
 .516: ص 8واملغين ج. 154: ص 7اح املنري جاملصب - 1
وصحيح مسلم رقم  5571صحيح البخاري رقم )  -رضي اهلل عنهما–متفق عليه عن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمر - 2

 .(1111، ومشكاة املصابيح رقم 7458
 .154: ص 7املصباح املنري ج - 3
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 المحور الرابع
 البسملة حين الذبح

ا َلْم يُْذَكِر اْسُم  : "من مستلزمات الذبح ذكر البسملة من قبل الذابح لقوله سبحانه وتعاىل َوََّل تَْأُكُلوا ِممَّ
ما اهنر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكل، ليس السن : "-صلى اهلل عليه وسلم–وقول الرسول 1". اللَِّه َعَلْيهِ 

 2".أما السن فعظم، وأما الظفر فُمدى احلبشة: والظفر

 :وللفقهاء رأيان يف حكم البسملة، مها

الذي ميثل رأي اجلمهور الذين قالوا بأن التسمية على ( الكية واحلنابلةاحلنفية وامل: )الرأي األول -1
ا َلْم يُْذَكِر اْسُم  : "الذبيحة شرط واجب للحل، واستدلوا بقول اهلل سبحانه وتعاىل َوََّل تَْأُكُلوا ِممَّ

ة الكرمية حممول أما إن تركها ناسيًا فإن النهي يف اآلي. 4ولو تركها عامدًا مل حتل  3". اللَِّه َعَلْيهِ 
 ".إنه لفسق"على ما تُركت التسمية عمداً  بدليل قوله 

من اعترب التسمية شرط استحباب ال شرط وجوب وقال هبذا الرأي الشافعية فإجازوا : الرأي اآلخر -2
اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم  : "الذبح مع الكراهة حني عدم ذكر البسملة، واستدلوا بقول اهلل عّزوجل 

َّيِّبَ  حيث إن غالب أهل الكتاب ال يسمون عند  5" اُت َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكمْ ال
، وكذلك لإلمام أمحد يف 6الذبح، فلو أن التسمية شرط الوجوب ملا أحّل اهلل طعام أهل الكتاب

 7رواية
يا : أن قومًا قالوا-اهلل عنها رضي–وكما ورد يف السنة النبوية املطهرة عن أم املؤمنني عائشة الصديقة 

رسول اهلل، إن قومًا حديثو العهد باجلاهلية يأتون بلحم، ال ندري أذكر اسم اهلل عليه أم مل يذكر، أنأكل 
املسلم يكفيه امسه، فإن : قال -صلى اهلل عليه وسلم–وثبت أن رسول اهلل  8"اذكروا اسم اهلل وكلوا: منها؟ قال

                                                           
 .747سورة األنعام اآلية - 1
عن الصحايب  4718وابن ماجه  7172والرتمذي رقم  161: ص 4وأمحد ج 5514و 5514أخرجه البخاري رقم  - 2

 .-رضي اهلل عنه–اجلليل رافع بن خديج 
 .747سورة األنعام اآلية - 3
 .565:ص 8واملغين ج 754:ص 4والشرح الصغري ج 24:ص 4حتفة الفقهاء ج- 4
 .5سورة املائدة اآلية - 5
 .414:ص 1ومغين احملتاج ج 441:ص 4األم ج - 6
 .424:ص 2املغين ج - 7
 . 4842وأبو داود يف سننه رقم   6264رواه البخاري يف صحيحه رقم  - 8
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ويف املوطأ لإلمام مالك أن الصحايب  1"سم وليذكر اسم اهلل عليه مث ليأكلفإن نسي أن يسمي حني الذبح فلي
: سئل عن الذي ينسى أن يسمي اهلل تعاىل على ذبيحة فقال -رضي اهلل عنهما–اجلليل عبد اهلل بن عباس 
 .3"بسم اهلل واهلل أكرب: "ويستحب أن يضيف التكبري إىل التسمية فيقول  2.يسمي اهلل ويأكل، وال بأس

وعلى ضوء ما ذكر من األدلة فإين إذ أميل إىل رأي الشافعية تسهياًل على املسلمني ، وخباصة من يقيمون 
 4.خارج ديار اإلسالم ، واهلل تعاىل أعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
رواه البيهقي والدار قطين وسعيد بن منصور وعبد اهلل بن الزبري احلمدي وعبد الرزاق عن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن  - 1

وهناك عدة  -784: وص 784:ص 1الزيلعي ج -اهلدايةكتاب نصب الراية الحاديث –. -رضي اهلل عنهما–عباس 
 .روايات هلذا احلديث النبوي الشريف مع اختالف بسيط يف األلفاظ

 .784: ص 1نصب الراية ج - 2
 711:ص 4والشرح الصغري ج 21:ص 4وحتفة الفقهاء ج 7547والرتمذي رقم  4871أخرجه أبو داود رقم  - 3

 .717:وص
 .46: ملختلطة بالنجاسات للباحث صحبث األطعمة واألشربة ا - 4
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 المحور الخامس
 آداب الذبح اإلسالمي

 :ميكن مراعاة ما يأيت حني الذبح على الطريقة اإلسالمية

حادة ليسهل قطع األوداج بسرعة، ويكره أن تكون السكني مثلمة ( السكني)أن تكون الشفرة  -1
إن اهلل  : "-صلى اهلل عليه وسلم–لقول رسولنا األكرم حممد  1حىت ال تتأذى الذبيحة( كآلة)

فإذا قتلتم فإحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فإحسنوا الذحبة، وليحد : كتب اإلحسان على كل شيء
 2"أحدكم شفرته ولريح ذبيحته

حد الشفرة على مرأى من الذبيحة بل خنفيها عنها فقد ورد عن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن  يكره -2
أن حتّد الشفار، وأن  -صلى اهلل عليه وسلم–أمر رسول اهلل : "قال -رضي اهلل عنهما–عمر 

رأى رجاًل أضجع شاة وهو حيد   -صلى اهلل عليه وسلم–وروي أن النيب  3"توارى عن البهائم
ويف املوطأ . 4"لقد أردت أن متيتها موتات، هال حددهتا قبل أن تضجعها: " ال لهشفرته فق

: لإلمام مالك أن رجاًل أحد شفرته ، وقد أخذ شاة ليذحبها فضربه عمر بن اخلطاب بالدرة وقال
 .5!هال فعلت هذا قبل أن تأخذها؟! أتعذب الروح

 6.يستحب أن تسقى الذبيحة باملاء قبل ذحبها -3
 .8.وعليه يكره جر الذبيحة7" ولريح ذبيحته: "... بيحة وذلك بعدم جرها وصرعها بعنفأن تريح الذ -4

 .8.الذبيحة

                                                           
 .516:ص 8واملغين ج 714:وص 717:ص 4والشرح الصغري ج 28:ص 4حتفة الفقهاء ج - 1
والرتمذي رقم  4875وأبو داود رقم  44: ص 1وأمحد ج 5148باب الصيد والذبائح حديث رقم –أخرجه مسلم  - 2

 .-رضي اهلل عنه– اجلليل شداد بن أوس وغريهم عن الصحايب 4711وابن ماجه  441: ص 1والنسائي ج 7112
نصب  -رضي اهلل عنهما–أخرجه أمحد وابن ماجه والدارقطين والطرباين وابن عدي عن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمر  - 3

 .788: ص 1الراية ج
لصحايب اجلليل حديث صحيح عن شرط البخاري ورواه الطرباين وعبد الرازق عن ا: أخرجه احلاكم يف املستدرك وقال - 4

 .788: ص 1نصب الراية ج= عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما
  511: ص 8واملغين ج 788: ص 1ونصب الراية ج 54: ص 1واهلداية ج 21: ص 4حتفة الفقهاء ج - 5
 .4واإلعجاز العلمي يف التخدير بالذبح ص 765:ص -صلى اهلل عليه وسلم-املنتقى من أحاديث املصطفى - 6
 714:ص 4من حديث شريف مر توثيقه والشرح الصغري ججزء  - 7
 .56:ص 6وتفسري القرطيب ج 21: ص 4حتفة الفقهاء ج - 8



11 

 

 
 1.يكره أن تذبح أمامها ذبيحة أخرى -5
توجه رأس الذبيحة باجتاه القبلة واستحب ذلك ابن عمر وابن سريين وعطاء والثوري والشافعي  -6

 2وأصحاب الرأي
 3لذبحيستحب أن نتمهل حني سلخها، وذلك  حىت تربد بعد ا -7
 4.يشرتط أن يكون الذابح صاحب أهلية سواء كان رجل أو امرأة -8
األصل يف الطريقة الشرعية للذبح عدم ربط اليدين والرجلني للحيوان قبل : ربط الذبيحة قبل الذبح -9

ألن ربط اليدين والرجلني  5"ولريح ذبيحته: "... يقول -صلى اهلل عليه وسلم–ذحبه ألن الرسول 
ذبيحة، وأجاز الفقهاء بالنسبة لنحر اإلبل أن تقيد الرجل اليسرى حىت والرجلني يتناىف مع راحة ال
 .6يتمكن الذابح من ذبيحته

ولكن أرى أن الذابح إذا مل يتمكن من السيطرة على الذبيحة لقوهتا أو حلجمها فال مانع حينئذ من ربط 
دي واألرجل بشكل األيدي واألرجل قبل الذبح شريطة فك الرباط بعد الذبح مباشرة حىت تتحرك األي

مريح وسلس وحىت تساعد حركة األعضاء على ضخ الدم من الذبيحة وقذفه إىل خارجها، واهلل تعاىل 
 .أعلم

 

 

                                                           
 .51:وص 56:ص 6وتفسري القرطيب ج 516:ص 8املغين ج - 1
 .714:ص 4والشرح الصغري ج 587: وص 516: وص  511: ص 8املغين ج - 2
 .56:ص 6وتفسري القرطيب ج 714:ص 4ح الصغري جوالشر  54:ص 1واهلداية ج 21: ص 4حتفة الفقهاء ج - 3
 .54:ص 6وتفسري القرطيب ج 21: ص 4حتفة الفقهاء ج - 4
 .جزء من حديث نبوي شريف سبق حتقيقه - 5
 .714:ص 4الشرح الصغري ج- 6
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 المحور السادس
 الِريقة الغربية للذبح

تقوم الطريقة الغربية يف الذبح على تدويخ احليوان قبل ذحبه حبجة أن الذبح يؤمله، فيزعمون أن تدويخ 
ديره قبل الذبح يرفع األمل، وال يدرون بأن التدوخيأو التخدير يؤدي إىل ايالم الذبيحة أكثر من احليوان أو خت

غرب حاليًا حبق احليوان قبل إيالم الذبح نفسه وال بد من اإلشارة إىل طرق الصعق والتدويخ املتبعة لدى ال
 .1 :، وهيذحبه

من األبقار واألغنام )معينة، على مخ احليوان التدويخ الكهربائي وذلك بتمرير التيار الكهربائي، بقوة  -1
مما يؤدي إىل إضعاف حركة القلب الدافقة للدم، وأن احليوان يدخل حالة من اإلغماء ( واخلنازير

 .قبل الذبح
التدويخ باستعمال ثاين أكسيد الكربون كمخدر، مما يؤدي إىل اختناق احليوان لنقص األكسجني  -2

يقة أن صوف الغنم ميتص جزءاً كبرياً من ثاين أكسيد الكربون مما قبل ذحبه، ومن حماذير هذه الطر 
 .يؤثر على اللحم حيث تقل صالحيته للحفظ واالستهالك بالنسبة لإلنسان

وذلك بتوجيه ضربة قوية باملسدس إىل جبهة احليوان مما يؤدي إىل متزق يف نسيج : الصعق باملسدس  -3
وهذه الطريقة تسبب آالماً ! املوت قبل الذبحاملخ، حبيث يدوخ احليوان، وقد يؤدي به إىل 

 .شديدة للحيوان
وهذه الطريقة خاصة بالدواجن، إذ تعلق من أرجلها بشريط متحرك حبيث مترر : املغطس الكهربائي -4

رؤوس وأعناق الدواجن حبوض املاء املكهرب فيؤدي إىل أن تصعق مت ميرر هبا إىل سكني آيل 
 مملوء باملاء املغلي لتسهيل نتف الري،، وهناك عدة لذحبها، مث ميرر هبا إىل حوض كبري

 :مالحظات على هذه الطريقة
 .من الدواجن ما ال يصل رأسها إىل احلوض املائي املكهرب فتبقى على قيد احلياة -1
 .ومنها على عكس ذلك فإن بعضها ميوت قبل الذبح نتيجة املاء املكهرب -2

                                                           
 5:وص 4:ص -الدمنارك -للدكتور حممد فؤاد الربازي( الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغريب وخزاياه)حبث بعنوان  - 1

 4:فلسطني ص -القدس -للكتور جواد اهلدمي( اإلعجاز العلمي يف التخدير بالذبح)وحبث بعنوان  2:وص 1:وص
 (.الطريقة الغربية بالذبح)حيث قمت بتلخيص هذين البحثني يف موضوع احملور السادس  1:وص
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بسبب صغر حجمها أو قصرها، فمنها مل يذبح من الدواجن ال تصل أعناقها إىل السكني اآليل  -3
 .وتبقى حية ومنها يقطع الرأس وال يصل الذبح إىل العنق

تغّطس مجيع الدواجن حبوض مملوء باملاء املغلي لنتف ريشها قبل التأكد من موهتا بعد الذبح، وهذا  -4
 .تعذيب للدواجن

ليت تقوم على فلسفة واحدة حسب هذه فكرة عامة حول الطرق املتبعة لدى الغرب يف موضوع الذبح وا
زعمهم وهو تدويخ احليوان قبل ذحبه حىت ال يتأمل أثناء ذحبه، ويف الواقع فإن احليوانات تتأمل يف هذه الطرق 

 .املتبعة قبل ذحبها وأثناء ذحبها أيضا
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 المحور السابع
 مقارنة بين الذبح اإلسالمي والذبح الغربي

يقة املتبعة حسب الشريعة اإلسالمية وبني الطريقة املتبعة لدى الغرب يف الذبح ميكن عقد مقارنة بني الطر 
 1:واليت تقوم على تدويخ احليوات قبل ذحبه، وذلك على النحو اآليت

إن طريقة الذبح حسب الشريعة اإلسالمية تؤدي إىل إخراج الدماء من الذبيحة فتصبح نظيفة ويف  -7
بية تؤدي إىل تدويخ الذبيحة أو إغمائها قبل ذحبها وهذا فرتة وجيزة، يف حني أن الطريقة الغر 

يؤدي إىل ضعف يف نزف الدماء أو يأخذ فرتة طويلة يف حالة نزفه ، ويف الغالب يؤدي إىل 
احتقان يف األوردة والشرايني، هذا وقد يؤدي الصعق الكهربائي إىل وفاة الذبيحة أحيانًا قبل 

 .يف اللحومذحبها مما يؤدي إىل زيادة البكترييا 

إن الغرب يزعم أن طريقته جتنب اآلالم للذبيحة، بينما  يزعمون أن الطريقة اإلسالمية تؤدي إىل  -4
تعذيب الذبيحة، وهذا الزعم خمالف ومغاير للحقيقة وللواقع، فإن إحداث اإلصابة بصدمة  

ها كبرياً بينما كهربائية أو مبطرقة معدنية أو بطلقة مسدس فإهنا تؤدي إىل جلطة دماغية فيكون أمل
ال يشعر احليوان باألمل حني الذبح على الطريقة اإلسالمية ألن تدفق الدم إىل اخلارج يؤدي إىل 

ثوان فقط، فال يشعر باألمل حني ينقطع الدم واألكسوجني  6-1فقدان اإلحساس مباشرة من 
 .عن الدماغ

الذي يقع يف مؤخرة الرقبة، ( ياحلبل الشوك)إن الذبح على الطريقة اإلسالمية حيافظ على النخاع  -4
ومهمته مترير اإلشارات العصبية من الدماغ إىل القلب وإىل اجلسم حيث يساعد على ضخ الدم 
إىل اخلارج، ويرى املتخصصون يف علم األحياء بأن قطع األوردة الرئيسية بالعنق يؤدي إىل هبوط 

ورية، وبالتايل ال يشعر احليوان حاد حيدث يف ضغط الدم إىل املخ، فتدخل الذبيحة يف غيبوبة ف
 .باألمل، فكأن الذبيحة أصبحت يف حالة من التخدير الطبيعي

إن االختالجات واضطراب األعضاء من األيدي واألرجل اليت حتدث بعد الذبح مباشرة هي عبارة  -1
عن انفعاالت انعكاسية هلا أمهية كبرية يف ختليص الذبيحة مما فيها من الدماء، وال تدل على 

 2.وجود آالم لدى الذبيحة ألن الذبيحة تدخل يف غيبوبة بعد الذبح مباشرة

                                                           
 7:ص– 71:ص -الدمنارك -مد فؤاد الربازيللدكتور حم( الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغريب وخزاياه)حبث بعنوان  - 1

 .5:ص– 4:فلسطني ص -القدس -للكتور جواد اهلدمي( اإلعجاز العلمي يف التخدير بالذبح)وحبث بعنوان 
  1:ص -الدمنارك -للدكتور حممد فؤاد الربازي( الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغريب وخزاياه)حبث بعنوان  - 2
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وميكن القول إن الطريقة الشرعية هي مبثابة ختدير جمازي للذبيحة وعدم شعورها باألمل ألن احليوان يصاب 
بإغماء كامل خالل ثوان قليلة ويفقد احلس متامًا ، مع بقاء نشاط وعمل املخ والقلب بصورة طبيعية 

 1.المتام عملية نزف الدم وقذفه خارج الذبيحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .8:البحث السابق ص - 1
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 المحور الثامن
 .شهادات وآراء علماء غير مسلمين

حيسن يف هناية البحث أن أشري إىل بعض شهادات وآراء العلماء واملتخصصني من غري املسلمني بشأن 
حقها تعذيب كما هو حاصل فعاًل يف مميزات الذبح على الشريعة اإلسالمية وأن الذبيحة ال تشعر باألمل وال يل

 :الذبح على الطريقة الغربية، وهذه الشهادات واآلراء مرتمجة إىل اللغة العربية على النحو اآليت

يفقد : "من بريطانيا حول الطريقة اإلسالمية يف الذبح فيقول( هوردر)شهادة الطبيب اجلراح اللورد  -7
هناك وسيلة ميكن أن حتقق موتًا أكثر سرعة احليوان الوعي باحلال، ومن الصعب التصور أن 

وبدون أمل كهذه الكريقة، وخالل ثوان من القطع، فإن احليوان ال يدري نوعًا من احلركة، حيث 
حتدث حركات تشنجية طبيعية قد تستمر لدقيقة واحدة تتوقف بعدها وذلك نتيجة انقطاع الدم 

يبوبة أثناء الذبح مباشرة وعدم ونقص االكسجني عن املخ حيث يدخل احليوان يف حالة غ
وان التمحيص احلاسم والدقيق ... إحساس باألمل، هذا وتساعد هذه احلركة يف التخلص من الدم

يف طريقة الذبح ترتكين بيقني وبدون أدىن شك أهنا األقل خطرًا وأملًا من أي طريقة ذبح أخرى 
 1.يتم ممارستها حالياً 

رأيي وكعامل : يقول -استاذ الفسيولوجيا جبامعة لندن( ايفانسالسري لوفات )شهادة الطبيب اجلراح  -4
فسيولوجي أنه جيب علي االعتقاد أن هذه الطريقة هي األكثر إنسانية من أي طريقة تستخدم أو 
قد تستحدث هلذا الغرض، وسبب اعتقادي فيما يتعلق هبذه الطريقة بأهنا عدمية األمل تستند 

 :على نقطتني

ن هذا احليوان يشعر باملعاناة فال بد أن يرفض باحلال مع حلظة القطع، لو أ: االحساس العام . أ
ولكن من يراقب ويشاهد يدرك متاماً عدم املعاناة بعد حلظة القطع لألوردة ويسرتخي احليوان 

ونعرف أن عدم الوعي . متاماً، وما هي إال دقيقة واحدة حىت هتدأ احلركة التشنجية وتتوقف
 .وىلحيدث مع حلظة القطع األ

أما االعتماد على املبادئ الفسيولوجية فمن الواضح أنه مع قطع األوردة الرئيسية للعنق  . ب
وتدفق الدم فإن هبوطًا حادًا حيدث يف ضغط الدم إىل املخ ، كما يفقد ضغط الدم يف 

                                                           
 71:فلسطني ص -القدس -للكتور جواد اهلدمي( اإلعجاز العلمي يف التخدير بالذبح: )للبحث القيم بعنوان - 1
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األوردة األخرى للمخ تدرجييًا فيحدث حالة غيبوبة فورية لدى احليوان، إن من السخف 
 1.احليوان باألمل، ومن هنا ال توجد طريقة تعادل هذه الطريقة االعتقاد بشعور

مدير الطب البيطري يف الدمنارك نشرت يف أغلب الصحف الدمناركية ( دايريك ستوجار )مقالة الدكتور  -4
إن الضغط السياسي ملنع الذبح الديين يف الدمنارك إمنا أسس على جهل فالتجارب : يقول فيها

أثبتت أن احليوان ميوت بوقت أسرع يف الذبح على الطريقة اإلسالمية مقارنة بالطريقة املتبعة يف 
ل الطلقات على رؤوس احليوانات ليفقد احليوان وعيه قبل ذحبه، لكّن فقد الدمنارك وهي استعما

الوعي ثبت أنه جييء متأخرًا  بالطرق احلديثة مقارنة بالذبح احلالل اإلسالمي  ألن الذبح 
بالطريقة اإلسالمية غري مؤمل للحيوان، وهذه احلالة ليست دائمًا يف الطريقة الدمناركية التقليدية 

كن على حذر من محلة االفرتاءات وتشويه السمعة، وجيب على االنسان أن : قالاملتبعة، مث 
 2.يأخذ حذره قبل أن يبدأ محلة ضد شيء ال يكون متمكناً منه، وهذه دراسة حلقيقة املوضوع

دراسة الدكتور شولتز من اجلامعة البيطرية يف املانيا ، جاء فيها أن طريقة الذبح احلالل اإلسالمي  غري  -1
للحيوان إذا متت بطريقة صحيحة، وان استعمال الطريقة الغربية أقل كفاءة، وأضاف قائالً  مؤملة

إن طريفة الذبح اإلسالمي مقبولة متامًا ، وقد ثبت أنه ال عالقة مطلقًا بني حركة احليوان العنيفة 
 3بعد الذبح وبني احساس احليوان باألمل، وذلك إذا كانت السكني املستخدمة حادة

 

 
 

                                                           
 77:فلسطني ص -القدس -للكتور جواد اهلدمي( اإلعجاز العلمي يف التخدير بالذبح)حبث  - 1
 74:ص -الدمنارك -اد الربازيللدكتور حممد فؤ ( الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغريب وخزاياه)حبث بعنوان  - 2
 .74:البحث السابق ص - 3
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 خاتمة والنتيجةال
تقوم فلسفة الذبح يف الشريعة اإلسالمية على هنر  الدم من الذبيحة وختليص الدم منها، ونتيجة ذلك  -7

 :فائدتان

 .الرفق باحليوان ، ونظافته من الدم . أ

 .احملافظة على اإلنسان ألن يأكل حلماً نظيفاً سليماً خالياً من البكترييا والتعفن . ب

 :على التدويخ واإلغماء قبل الذبح ونيجة ذلك سلبيتانتقوم فلسفة الذبح لدى الغرب  -4

 .تعذيب احليوان وإيالمه . أ

اإلضرار بصحة اإلنسان ألن اللحم غري نظيف من الدم وبالتايل تتكون البكترييا السامة واملتعفنة  . ب
 .يف اللحم

 - عليه وسلمصلى اهلل–وعليه نؤكد على التمسك بالذبح الشرعي الذي شرعه اهلل تعاىل وشرعه رسوله الكرمي 
 .وسار عليه وطبقه الصحابة األجالء والتابعني والسلف الصاحل والفقهاء من بعده

 .وقل رب زدني علمًا، والحمد هلل على نعمة اإلسالم
 .1اآلية -سورة األحزاب" واهلل يقول الحق وهو يهدي السبيل"

 .وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 .لحمد هلل رب العالمينوآخر دعوانا أن ا

 القدس-األستاذ الدكتور عكرمة سعيد صربي
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 المصادر والمراجع
 :القرآن الكريم وعلومه

 .القرآن الكرمي -7
أبو بكر حممد بن -م7251/هـ7416مصر -دار احياء الكتاب العربية 7ط -أحكام القرآن الكرمي -4

 .م7718/هـ514( املعروف بابن العريب)عبد اهلل 
أبو بكر أمحد بن علي  -م7276/هـ7445األستانة  -مطبعة األوقاف االسالمية -أحكام القرآن  -4

 .م281/هـ411الرازي احلنفي ، املعروف باجلصاص 
حممد  -بريوت -م مطبعة األفق للطباعة والنشر4114/ ه7141 -1ط–التفسري الواضح امليسر  -1

 .دمشق -علي الصابوين
مصر  -دار الكتب املصرية -4ط (الشهري بتفسري القرطيب) اجلامع الحكام القرآن -5

 .م7414/هـ617أبو عبد اهلل االنصاري القرطيب  -م7254/هـ7414
م علمي زاده فيض اهلل 7251/هـ7444بريوت  -املطبعة األهلية -فتح الرمحن لطالب آيات القرآن -6

 .فلسطني -القدس -م7241/هـ7414املقدسي 
/ هـ7114 -بريوت -دار الفكر -التفسري فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم -1

 .اليمن/ صنعاء -م7841/هـ7451حممد بن علي بن حممد الشوكاين  -م7284

 الحديث الشريف
اإلمام  -م7241/ هـ7414 -دار احياء الكتب العربية مبصر -تنوير احلوالك شرح موطأ مالك -8

 .م7515/ه277جالل الدين عبد الرمحن السيوطي الشافعي 
أبو عيسى حممد بن  -م7228/هـ7172بريوت  -دار اجليل– 4ط( سنن الرتمذي)ري اجلامع الكب -2

 .م824/هـ412عيسى الرتمذي 
/ هـ7784حممد الصنعاين  -مطبعة حممد علي صبيح بالقاهرة -سبل السالم يف شرح بلوغ املرام -71

 .م7168
عبد اهلل أبو  -م7251هـ 7414القاهرة  –ومطبعة عيسى   -بريوت -دار الفكر-سنن ابن ماجه -77

 .م886/هـ414(امللق بابن ماجه)حممد بن يزيد القزويين 
 .م888/هـ415أبو داود سليمان بن االشعث السجستاين  -بريوت -دار الفكر -سنن أيب داود -74
 .م225/ه485علي بن عمر الدارقطين  -بريوت -عامل الكتب -سنن الدار قطين -74
م أبو حممد عبد اهلل بن عبد 7266/هـ7486شركة الطباعة الفنية املتحدة مبصر -سنن الدارمي -71

 .م868/ ه455الرمحن الدارمي 



21 

 

م سعيد بن منصور بن 7285/هـ7115بريوت  -دار الكتب العلمية 7ط -سنن سعيد بن منصور -75
 .م817/ه441شعبة اخلراساين املكي 

أبو بكر  -م7246/هـ7455اهلند  -مطبعة جملس دائرة املعارف حيدر أباد -7ط–السنن الكربى  -76
 .م7165/هـ158بن حسني البيهقي  أمحد

أمحد بن شعيب النسائي  -م7241/هـ7418بريوت  -دار الفكر-7ط( اجملتىب)سنن النسائي  -71
 .م271/هـ414

أبو  -م7221/هـ7171جلنة احياء كتب السنة مبصر  -مطابع األهرام -4ط–صحيح البخاري  -78
 .م862/هـ456عبد اهلل حممد بن امساعيل بن ابراهيم البخاري 

أبو . م7481/7261بالقاهرة  -مؤسسة دار التحرير الشرقية( اجلامع الصحيح)مسلم  صحيح -72
 .م814/هـ467احلسن مسلم بن احلجاج القشيدي النيسابوري 

م أبو زكريا حيىي بن 7214/ ه7424بريوت  –دار الفكر  -4ط–صحيح مسلم بشرح النووي  -41
 .م7411/ هـ616أشرف النووي 

أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل  -بريوت -ار الكتب العلميةد -7ط -املستدرك على الصحيحني -47
 .م7171/هـ115احلاكم النيسابوري 

االمام أمحد بن حنبل  -م7218/هـ7428بريوت /دار الفكر  -4مسند االمام أمحد ط -44
 .م855/هـ417

ويل الدين  -م7267/ ه7481منشورات املكتب اإلسالمي بدمشق  -7ج–مشكاة املصابيح  -44
 .م7446/ ه141اهلل اخلطيب العمري التربيزي حممد بن عبد 

أبو القاسم سليمان بن أيوب  -بريوت -دار احياء الرتاث العريب -4ط( سنن الطرباين)املعجم الكبري  -41
 .م211/ه461بن أمحد الطرباين 

د  -م4114/ هـ7141القدس  -مطبعة الرسالة املقدسية -7ط املنتقى من أحاديث املصطفى  -45
 .فلسطني -القدس -عكرمة سعيد صربي

مجال الدين أبو حممد عبد اهلل يوسف الزيلعي  -دار احلديث بالقاهرة-نصب الراية ألحاديث اهلداية -46
 .م7461/ هـ164

حممد  -م7245/ ه7411ادارة املطبعة امليزية بالقاهرة  -4ط -شرح منتهى االخبار–نيل األوطار  -41
 .اليمن/ صنعاء-م7842/ه7455بن علي  بن حممد الشوكاين 
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 :الفقه بمختلف مذاهبه
 الفقه الحنفي -أ

م أبو الفضل 7257/ه7411مكتبة مصطفى البايب احلليب مبصر  -4ط -االختيار لتحليل املختار -48
 .م7481/هـ684عبد اهلل بن حممود املوصلي 

زين الدين أبو اسحق بن ابراهيم بن  -بريوت-دار الفكر -4ط–البحر الرائق يف شرح كنز الدقائق  -42
 .م7564/هـ211جنيم 

عالء –م 7284/ هـ7114بريوت  -دار الكتاب العريب -4ط–بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -41
 . م7727/هـ581الدين أبو بكر مسعود الكاساين امللقب مبلك العلماء 

مصر  -املطبعة العثمانية -(حاشية ابن عابدين)حاشية رد احملتار على الدّر املختار  -47
 .م7846/ه7454( الشهري بابن عابدين)دين بن عمر عابدين م حممد أمني عاب7216/هـ7441

مجال الدين حممد بن  -م7211/هـ7421بريوت  -دار الفكر -4ط-شرح فتح القدير على اهلداية -44
 .م7156/ هـ867الواحد املعروف بابن اهلمام احلنفي  

 -بريوت -العريبدار احياء الرتاث  -1ط( الفتاوى العاملكرية)الفتاوى اهلندية يف الفقه احلنفي  -44
/ ه7111جمموعة  من علماء اهلند برئاسة عبد الرمحن احلنفي البحراوي  -م7286/ه7116
 .م7652

مشس الدين أبو بكر حممد أمحد السرخسي  -م7286/ هـ7116بريوت  -دار املعرفة -املبسوط -41
 .م7112/هـ121

ي بن أيب بكر املرغيناين برهان الدين عل -م7218/ه7446املطبعة اخلريية بالقاهرة  -7ط–اهلداية  -45
 .م7726/ه524

 الفقه المالكي-ب
مطبعة عيسى البايب احلليب  -4أسهل املدارك شرح ارشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك ط  -46

 .أبو بكر حسن الكشناوي -مبصر
حممد بن رشد احلفيد  -م7284/ه7114بريوت  -دار املعرفة -6بداية اجملتهد وهناية املقتصد ط -41

 .م7728/هـ525القرطيب 
م حممد عرفة 7241/ هـ7454مطبعة حممد علي صبيح مبصر  -حاشية الدسوقي على الشرح الكبري -48

 .م7871/هـ7441الدسوقي 
مصر  –مكتبة دار املعارف  -الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك -42

 .م7186/ هـ7414أبو بركات أمحد حممد الدردير -م7211/هـ7421
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 .م7186/هـ7417أبو الربكات أمحد بن حممد الدردير  -كبري يف حاشية الدسوقيالشرح ال -11
 -م7215/هـ7425عامل الفكر بالقاهرة  -7قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ط -17

 .م7411/هـ117حممد بن أمحد جزي الكليب الغرناطي ، الشهري بابن جزي 

 :الفقه الشافعي
/ ه411م أبو عبد اهلل حممد ادريس الشافعي7214/ه7424 -4ط بريوت -دار املعرفة–األم  -14

 .م872
مطبعة  -4ط -قليويب وعمرية على شرح العالمة جالل الدين احمللي على شرح منهاج الطالبني -14

 -م7658/هـ7162م شهاب الدين أمحد القليويب املصري 7256/ هـ7415مصطفى البايب احلليب 
 .م7551/هـ251شهاب الدين أمحد عمرية 

 .م7414/هـ616حيىي بن شرف النووي –املدينة املنورة/ املكتبة السلفية  -اجملموع يف  شرح املهذب -11
مشس الدين حممد بن أمحد  -مصر/ املكتبة التجارية -مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج -15

 .م7562/هـ211الشربيين اخلطيب الشافعي 

 الفقه الحنبلي
 .م7451/هـ157ابن قيم اجلوزية  -م7211/هـ7445 -نيل مبصرمطبعة ال -إعالم املوقعني -16
 م7451/ه157ابن قيم اجلوزية  -م7451/هـ157بريوت  -دار الفكر -الطب النبوي -11
ابن قيم –م 7214/ه7424 -املطبعة املصرية بالقاهرة -4ط -زاد املعاد يف هدي خري العباد -18

 .م7451/هـ157اجلوزية 
م  منصور 7217/هـ7472املطبعة العامرة الشرقية مبصر  -7ط -كشاف القناع على منت االقناع -12

 .م7617/ هـ7157بن يونس بن ادريس البهويت 
موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن . م7281/ه7111-الرياض  -مكتبة الرياض احلديثة -املغين -51

 .م7417/هـ611أمحد بن قدامة املقدسي 
 .م7221/هـ7171بريوت  -دار الفكر–املغين  -57
تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي  -م7264/هـ7487مكتبة دار العروبة مبصر  -راداتمنتهى اال -54

 .م7562/هـ211احلنبلي املصري الشهري بابن النجار 

 كتب حديثة لها عالقة في موضوع البحث
كامل . د-م7226/هـ7176بريوت –دار البشائر اإلسالمية  -7ط -أحكام األطعمة يف اإلسالم -54

 .اهيم أدهمإبر . تعليق د -موسى
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 -االردن/ عمان -مكتبة األقصى -7ط -األشربة وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية -51
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 المقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
 أمجعني، وبعد

حياة اإلنسان، والطعام  ياماهتم اإلسالم مبطعم اإلنسان ومشربه ملا للطعام والشراب من أمهية يف ق
 ،والشراب اللذان يفيدان األبدان مها الطعام والشراب الصحيان وال يكونان كذلك إال إذا كانا طاهرين نظيفني

ومن مث كان واجب املسلم أن يتحرى مطعمه ومشربه حبيث يكون . وال يوصفان بذلك إال إذا كانا حاللني 
 . حالال شرعا

فإنه جيب أن يكون استعماهلا موافقا ألحكام  ،ط كبري بصناعة الطعام والشرابلوسائل ارتبالوملا كان هذا 
 .الشرع ، ألن للوسيلة حكم املقصد

من سرعة يف حركة حياهتم، وزيادة يف معدالت استهالكهم من الطعام اآلن ال خيفى ما عليه  الناس نعم 
على سرعة إجنازها ، لكن هذا ال يبيح وحاجتهم إىل وسائل تعينهم والشراب وغريمها من متطلبات احلياة، 

 .خمالفة أحكام الشرع

الذبح آليا بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية، : اليت بدأ اإلنسان يستعني هبا يف الذكاة  ومن االبتكارات
 واليت صارت وسيلة منتشرة يف كثري من البالد اإلسالمية، ومن قبلها غري اإلسالمية اليت جنلب منها اللحوم،

أيت حبث هذه الوسيلة بسبب مظنة الوقوع يف اخلطأ الشرعي عند استخدامها، حيث إهنا يف بعض وي 
 .     األحيان ال تفضي إىل ذكاة مستوفية للشروط الشرعية

بعد  لطيوركان قد أصدرقرارا مبنع الذبح اآليل لجممع الفقه اإلسالمي الدويل   مما جتدر اإلشارة إليه أنو  
قراره على نفوق بعضها بعد الصدمة قبل الذبح، لكن سبب املنع يف ، وقد بىن هربائيةالتدويخ بالصدمة الك

هذه احليثية يف القرار مل يتم التسليم هبا ألسباب تظهر ملن يشاهد ذلك يف مصانع إنتاج اللحوم، وأن التحرمي 
، وعلى هذا ة للذكاةعدم استيفاء هذه الطريقة لألحكام الشرعيميكن أن يرد إىل أسباب أخرى من خالل عزو 

فهل يصح استخدامها وأكل ما ينتج عنها رغم احتمالية وقوع اخلطأ فيها، أم أنه يتم االستغناء عنها خروجا 
على  ومالحظاهتامن احلرام بيقني؟ هذا ما سأبينه بتوفيق اهلل تعاىل يف هذا البحث، بعد عرض هذه الطريقة 

 .األحكام الشرعية للذكاة

 :  ذلك سأتناول حبث مسائل املوضوع من خالل اخلطة التاليةوحىت ميكنين بيان 
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 خطة البحث
 :وخامتة،  مقدمة ، ومبحثنينظرا ملتطلبات البحث قسمته إىل 

 حبث املوضوع ، وخطة حبثهة فتعرضت فيها للحديث عن أمهية إعادة أما املقدمف. 
 التدويخ بالصدمة الكهربائيةالذكاة اآللية للطيور بعد :  حديث عنلعقدته لاملبحث األول ف أما  ،

 :ثالثة فروع  وضمنته
  املراحل اليت متر هبا الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية: الفرع األول يف 
 أثر ىل الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية ، و إمدى احلاجة : يف  الفرع الثاين

 حياة الطيور قبل ذحبهاالصدمة الكهربائية على 
  هم املالحظات الشرعية على طريقة ذكاة الطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائيةأ: الفرع الثالث يف  
  لطيور بعد التدويخ بالصدمة اآللية لذكاة الاملبحث الثاين موقف الشريعة اإلسالمية من املالحظات على

 الكهربائية 
 لطيور بعد التدويخ آللية لذكاة االن املالحظات الواردة على املطلب األول موقف الشارع احلكيم م

 بالصدمة الكهربائية، 
o  التسمية على جمموعة كبرية من الطيور مرة واحدة: املالحظة األوىل : الفرع األول 
o  عدم التيقن من قطع العروق املطلوب قطعها شرعا: الفرع الثاين املالحظة الثانية 
o وهي حالة عدم الدقة يف إصابة السكني اآليل حملل الذبح: الثة الفرع الثالث املالحظة الث 
o  وهي حالة إفالت عدد غري قليل من الطيور من الذبح، وموهتا : الفرع الرابع املالحظة الرابعة

 بعد ذلك خنقا
o غمس الطيور يف املاء املغلي قبل التحقق من موهتا: الفرع اخلامس املالحظة اخلامسة 
o  غمس الطيور يف املاء املغلي املعد لنتف الريش قبل أن تربد: املالحظة السادسة الفرع السادس 
o ذبح الطيور أمام بعضها البعض: الفرع السابع املالحظة السابعة 
o تثبيت أرجل الطيور عند ذحبها: الفرع الثامن املالحظة الثامنة 
o  قبل موهتا حتريك ونقل الطيور من حمل ذحبها: املالحظة التاسعة: الفرع التاسع 
o  أن يكون احليوان حيا عند الذبح اشرتاط :يف املطلب الثاين 

 وتتضمن أهم النتائج: اخلامتة 
 هذا وباهلل التوفيق

 الباحث
 أحمد عبد العليم عبد اللطيف أبو عليو. د
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 المبحث األول
 في

 الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية

من  بع هذه املراحل جيد عليها الكثريعدة مراحل، ومن يتامرورها بخالل من الذكاة اآللية للطيور تتم 
يتفرع احلديث يف هذا  يهوعلذبح هبا، اليت تتعلق حبل وحرمة ال املالحظات اليت تثري العديد من التساؤالت

 :   املبحث على هذا النحو 

 الفرع األول 
 في

 للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية ةاآلليكاة الذ  بها المراحل التي تمر

 :اآليتالطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية يف  كاةذ  امتر هباليت  املراحلميكن تلخيص 

  تعليق الطيور في السير الميكانيكي: المرحلة األولى 
رجليه يف حامل  من الطيور من واحدتعليق كل يف مكان خاص بذلك ، حيث يتم هذه املرحلة تبدأ و 
  .وأرجله  إىل أعلى ، أسفلإىل  ،  تكون فيه رأس الطرييف سري ميكانيكيمثبت 

  مرور الطيور بالحوض المكهرب: المرحلة الثانية
يتم حتريكها من خالل السري املذكور حيث بعد أن تعلق الطيور يف السري امليكانيكي، هذه املرحلة وتأيت 

، تزاد وتنقص حسب ضوابط فنية حمددة عليه ماس كهربائي بدرجة معينة،صل إىل حوض به ماء، مسلط تل
 .لبعض الوقت وعيال الصدمة كهربائية تفقده هفي ار خالل سريهو تعرض  الطيتحسب طول احلوض وقصره، 

 اآللي بالسكين الذبح : المرحلة الثالثة 
  مير بالسكني اآللية املعدة لذحبه، حيثبعد أن خيرج الطري من احلوض املكهرب، هذه املرحلة وتأيت 

تتم التسمية على من السكني اآللية امليكانيكي تم تعليقها يف السري ييقرتب أول طائر يف اجملموعة اليت  وعندما
خرى أالتسمية مرة إعادة تم يإال إذا توقفت حركة السري ، حيث هذه التسمية تتكرر  الو اجملموعة مرة واحدة ، 

 غالبا ما يتوقف عمق جرح السكني للطري على حسب حجميالحظ أنه و هذا . التوقف  دبععند بداية حركته 
 .كة رأس الطري عند مرورها بالسكنيصغرا وكربا، وحسب حر  الطري

، مالحظة الدجاج املذبوحبسكني يف يده مهمته جبوار السكني اآللية هذا ومما جيدر ذكره، أن رجال يقف 
 .اآللية غري مذبوح  ذحبه بالسكني اليت يف يده  إذا رأى طريا قد غادر السكنيف
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 غمس الطيور في الماء المغلي المعد لنتف الريش: المرحلة الرابعة 
 ، حيث تدخل يف حوض به ماء مغلي معد لنتف الريش،  بالسكني اآللية متر الطيوربعد أن هي تأيت و 

دون معرفة ما خرجت روحه منها احلوض  ، و الطيور تغمس يف هذاحبيث خترج الطيور منه وقد مت نتف ريشها
 .وما مل خترج

 من الطيور المذبوحةاستخراج األحشاء : المرحلة الخامسة 
 .ى داخل جسم الطري شيئا من أحشائه،  حبيث ال يبقة يتم آليا استخراج أحشاء الطيورويف هذه املرحل

 . امليكانيكي تزال معلقة يف السريأن الطيور يف كل املراحل السابقة ال :ويالحظ  

 اللحوم  تعبئة: المرحلة السادسة 
 .تم تعبئة الطيور يف األوعية املعدة لذلك من خالل بعض العاملني يف املصنعت اوفيه

، وهذه املراحل غالبا ما تستعمل يف بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية هذه هي أهم مراحل الذبح اآليل
 .طريق الذبح اآليل غالبية مصانع إنتاج اللحوم اليت تنتهج 

 .وهناك مراحل أخرى ال أرى داعيا للحديث عنهاهذا 

 الفرع الثاني 
 في
 ،بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية مدى الحاجة إلى الذكاة اآللية للطيور

 وأثر الصدمة الكهربائية على حياة الطيور قبل ذبحها 

به ماء، مسلط عليه ماس كهربائي بدرجة حبوض  مترالسري امليكانيكي ببعد تعليقها  تقدم أن الطيور
معينة، حسب ضوابط فنية حمددة، تزاد وتنقص حسب طول احلوض وقصره، تتعرض الطيور خالل سريها فيه 

 .لبعض الوقت وعيلصدمة كهربائية تفقدها ال

 تدويخ بالصدمة الكهربائية بعد الآليا ذبح الطيور مدى الحاجة إلى 
أن األعداد الكبرية : أمورا من أمهها الكهربائية قبل ذحبها لصدمةبا تدويخالذبح الطيور بعد قيل يف تربير  (1)

ألن الشخص من الطيور اليت يراد ذحبها، وهي تقدر باملاليني، ال ميكن ذحبها يدويا هبذه السرعة، 
، وقد مت سؤال بعض الواحد ال ميكنه الذبح يدويا ألكثر من عشر دقائق متواصلة، لصعوبة حتمله ذلك

 .تصني من غريهم فأجابوا بأن هذا الكالم غري مستقيم ، حيث ميكن لإلنسان ذبح أي عدد يريداملخ
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وجياب عن هذا بأن الذبح اليدوي سيساعد  .أن تكاليف الذبح اآليل أقل بكثري من الذبح اليدوي (2)
 .العاطلني على إجياد فرص عمل

لطري الكهربائية، حيث هبا يتم تسكني االصدمة ال ميكن السيطرة على حركة الطيور إال بأيضا أنه    (3)
، وجياب عن هذا بأن الذبح الآليل ىل السكني اآليل مسلما رأسه للذبحإوصوله ، حىت ميكن وهتدئة 

  .برمته ينطوي على  خمالفات شرعية 
الذبح بغري خبالف ، من الطيور على زيادة نزف الدم وتسهيل إخراجه أن التدويخ الكهربائي يساعد (4)

يؤدي امليكانيكي تعليقها بالسري  اضطراب مدةاليت اليتم تدوخيها، حيدث هلا  طيورث إن التدويخ، حي
،، وجياب عن ذلك بأن بعض املختصني يرى غري ذلك  حيث إىل احتجاز كمية من الدم يف عضالهتا

 .يرى ان زيادة حركة الطري قبل الذبح تساعد على سرعة خروج الدماء بعده

وما ورد عيها من يت قيلت يف شأن الذكاة بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية ، هذه هي أهم املربرات ال
أقل  يساوي يف أمهيته أمهيةال ها، إال أن مجيعلكن ميكن القول بأنه حىت لو مت التسليم هبذه املربراتأجوبة ، 
املفاسد  رءد:" اليت تقولوذلك للقاعدة الفقهية . الشرعية للذكاة اليت متنع من حل الذبيحةألحكام ل اخمالفاهت

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا : " ، ولقوله صلى اهلل عليه وسلم "(1) مقدم  على جلب املصاحل
 ".(2)هنيتكم عن شيء فاجتنبوه 

 أثر الصدمة الكهربائية على حياة الطيور قبل الذبح
روفة لدى املختصني، واليت غالبا ما يتم إذا مت ضبط قوة الفولت الكهربائي حسب الضوابط الفنية املع

، فإن الطيور خترج منه حتديدها حسب طول احلوض املائي املسلط عليه املاس الكهربائي الذي متر به الطيور
باملشاهدة يف أكثر من مصنع من مصانع إنتاج اللحوم اليت و  .وتصل إىل السكني اآليل وهي حية حياة حقيقية

ضها للتدويخ بالصدمة يعدد مخس دجاجات من السري امليكانيكي يف كل منها بعد تعر متت زيارهتا، مت إخراج 
 :ميكن تقرير اآليت الكهربائية قبل الذبح، 

أن الدجاجات ال متوت بعد الصدمة قبل الذبح،  وأن الدجاجات تبدأ يف اإلفاقة بعد مضي دقيقة  (1)
تظل  نعم قدليت تؤكد استقرار حياهتا، ونصف من وقت حدوث الصدمة،  مث تعود تدرجييا إىل اإلفاقة ا

 . ، لكنها تبقى حيةالطيور يف حالة فقدان للوعي
أن أية واحدة من الدجاجات حمل املشاهدة مل متت يف مجيع املواقع اليت متت زيارهتا، بعد مشاهدهتا  (2)

 .مدة تزيد على مخس دقائق بعد التعرض للصدمة

                                                           
 .75ص  2الدر املختار البن عابدين ج  . 1
 .281ص  2أخرجه أخرجه الدارقطين  كتاب الذبائح ، أنظر سنن الدارقطين ج : احلديث  . 2
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وم ترى أن السبب بح، جعل بعض شركات إنتاج اللحعدم موت الدجاج بعد الصدمة قبل الذهذا وإن 
سالف قراره من الفقرة اخلامسة من ( ج)البند احلكم باملنع يف الفقه اإلسالمي الدويل  جممع الذي بىن عليه 

  .حيتاج إىل إعادة نظر الذكر

القرار  ومع التسليم بعدم موت الدجاج بعد الصدمة قبل الذكاة، وضرورة تعديل سبب املنع الوارد يف 
إال أن هذا ال يعين أن يغري اجملمع ما قرره من منع ذبح ، يكون حجة يف استمرار الذبح اآليلكي ال   املذكور، 

 خمالفاتالدجاج بالصدمة الكهربائية إىل حل ذحبه هبذه الطريقة، وذلك ألن هناك مالحظات أخرى قد متثل 
هبا، سأذكرها إن شاء اهلل تعاىل عند احلديث عن  ذبوحةالطيور امليف تقديري متنع حل و ، للطيور يف الذبح اآليل
 .الفرع الثالث 

 الثالفرع الث
 في 
 طريقةعلى الشرعية أهم المالحظات 

 لطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائيةآللية لاكاة ذ ال 

املالحظات اليت بعد التدويخ بالصدمة  الكهربائية أو بدوهنا جيد املشاهد عليه بعض للطيور الذبح اآليل 
وزيادة مر الذي قد مينع من حل املذبوح، أرى أهنا يف الغالب جتعلها غري مستوفية لطريقة الذبح اإلسالمية، األ

مبينا احلكم باجلواب عما قد يثار عليها من اعرتاضات، ها متبعهذه املالحظات،  أهميف اإليضاح سأورد 
 .، وذلك على النحو التايلللذكاة الشرعية األحكامعلى  هاالشرعي هلا من خالل عرض

 التسمية على مجموعة كبيرة من الطيور مرة واحدة: المالحظة األولى 

على جمموعة كبرية اآليل من يشاهد طريقة الذبح اآليل جيد أن التسمية حتصل عند بداية تشغيل السكني 
األمر الذي . توقف للسري امليكانيكيإال إذا حصل مرة واحدة ، وأن التسمية ال تتكرر  من الطيور دفعة واحدة

 . هبذه الطريقة ؟ املذبوحة رو يثري التساؤل عن مدى حتقق التسمية املطلوبة حلل تناول الطي

 عدم التيقن من قطع العروق المطلوب قطعها شرعا : المالحظة الثانية 
العروق أو األوداج  ثبت باملعاينة أن سكني الذبح اآللية قد تصيب حمل الذبح يف الطري ومن مث تقطع

املطلوب قطعها شرعا، وقد تأيت السكني على حمل الذبح لكن ال تقطع العروق املطلوب قطعها، وعندئذ يثور 
 .  تساؤل مؤداه هل الذكاة يف هذه احلالة قد متت على الوجه املطلوب شرعا أم ال ؟
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 .عدم الدقة في إصابة السكين اآللي لمحل الذبح: المالحظة الثالثة 
أيضا من يشاهد طريقة الذبح اآليل جيد أن السكني اآللية يف بعض األحيان قد تصيب حمل الذبح 

، ويف هذه احلالة رؤوسها أو يف أقفيتهاالشرعي يف الطري،  وقد ال تصيبه، حبيث إن السكني قد جترح الطيور يف 
 . يف حل تناول هذه الطيور بهةفإن عددا من الطيور ال يتم ذحبها يف حمل الذبح املطلوب، مما يورث ش

 إفالت عدد غير قليل من الطيور من الذبح، وموته خنقا: المالحظة الرابعة 
من السكني اآليل حبيث ال تصيبها السكني أصال، ومن مث يكون مصري تلك يتفلت الطيور  بعض   

الطيور بعد خروجها من  حيث إن الطيور هو املوت مبجرد دخوهلا املاء املغلي املعد لنتف الريش دون ذكاة، 
 .حيز السكني اآللية تدخل يف حوض املاء املغلي املعد لنتف الريش،  مما يعين موهتا خنقا ال بطريق الذكاة

وجياب عن . هناك من يقف  وميسك بسكني يذبح هبا الطيور اليت مل تصبها السكني اآللية: قد يقال
أو  ، ذحبه، وقد يفلت منه البعض الذي ال يشاهدههذا بأن هذا الشخص  قد يشاهد البعض ومن مث يقوم ب

 .اقائميظل ال يتمكن من اإلمساك به بسبب سرعة حركة السري امليكانيكي، ومن مث فاحتمال وقوع اخلطأ 

إن الدجاجات اليت ال تذكى ومتوت خنقا يكون لوهنا مغايرا للون الدجاج املذكى، : قد يقال تربيرا لذلك
 . زرقة، وعليه فيتم استبعادهاحيث يكون لوهنا مائال لل

تغري اللون ، كما أنه يصعب التمييز بني لون املنخنقة  دثوجياب عن هذا بأنه ليس يف كل احلاالت حي
 .وبني لون غريها ، وخباصة يف حال ما إذا كان لون الطري غري اللون األبيض

خطاء السابقة، أجابوا بأن وبسؤال بعض القائمني على املواقع اليت متت زيارهتا عن سبب وقوع  األ
عدم ضبط مسافات وأبعاد السكني اآليل بطريقة تتناسب مع أحجام الطيور،   :السبب يف هذه األخطاء هو

حركة رأسها عند مرورها بالسكني تبعدها  كما أن بعض الطيور قد متر من السكني دون إصابتها بسبب أن
  .عنها 

 المغلي قبل التحقق من موتهاغمس الطيور في الماء : المالحظة الخامسة 
بعض الطيور بعد ذحبها بالسكني اآللية ال متوت بعد الذكاة مباشرة ، ومن مث تدخل هذه الطيور يف املاء 
املغلي املعد لنتف الريش بعد ذحبها وهي حية ، مث متوت فيه، األمر الذي يورث شكا يف نسبة موهتا هل هو 

 . إىل املاء أم إىل الذكاة ؟
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 غمس الطيور في الماء المغلي المعد لنتف الريش قبل أن تبرد: المالحظة السادسة 
أيضا من يتابع حركة سري الطيور بعد ذحبا آليا جيد أن بعضها قد يدخل حوض املاء املغلي املعد لنتف  

 .وتعذيبها الريش قبل أن تربد ، مما يعين زيادة يف إيالمها

 مام بعضها البعضذبح الطيور أ: المالحظة السابعة 
من يشاهد طريقة الذكاة اآللية جيد أن الطري يذبح بعضها أمام البعض اآلخر، حيث إن الطيور أثناء 

 .مروها من خالل السري امليكانيكي تكون يف حالة ظاهرة متكن بعضها من رؤية ما حيدث للبعض اآلخر

 تثبيت أرجل الطيور عند ذبحها: المالحظة الثامنة 
ور يف طريقة الذبح اآللية هلا،  تعلق يف السري امليكانيكي مربوطة من أرجلها  يف حامل تقدم أن الطي

حديدي حيمل كل طري على حدة ، مما جيعلها غري قادرة على احلركة، قبل وبعد تعرضها للصدمة  الكهربائية ، 
 .وكذلك بعد ذحبها

وبعد التعرف عليها ، بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية هذه هي أهم املالحظات على الذبح اآليل للطيور 
 . إن شاء اهلل تعاىل يتعني بيان موقف الشرع احلكيم منها ، وذلك يف املبحث الثاين

 نقل الطيور من محل ذبحها قبل موتها: المالحظة التاسعة 
ل تتنقل وهي معلقة فيه الطيور يف الذبح اآليل كما سبق ذكره تذبح وهي معلقة يف السري امليكانيكي، وتظ

رج أرواحها، مما ميثل زيادة ىل مرحلة التعبئة ، وهذا معناه أن الطيور ال ترتك يف حمل ذحبها حىت ختإحىت تصل 
 . تعذيب وإيالم هلا
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 الثانيالمبحث 
 لطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائيةآللية لذكاة االالمالحظات على موقف الشريعة اإلسالمية من 

لطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية يف املبحث السابق، آللية لذكاة االسبق ذكر أهم املالحظات على 
 ها، مث أتبعسأبدأ أوال بذكر املالحظة، هذه املالحظاتوحىت ميكن التعرف على موقف الشارع احلكيم من 

خمتتما البحث  املالحظة، ا ورد يفمن أحكام شرعية، معقبا ببيان موقف الشارع احلكيم مم هبابذكر ما يرتبط 
 .ببيان اشرتاط حياة املذبوح عند الذبح

  ولاأل المطلب
 موقف الشارع الحكيم من 

 ، لطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائيةآللية لذكاة اال علىالواردة ات ظالمالح

الطيور بعد التدويخ على ذكاة  الواردةاملالحظات  ا ورد يف سأقتصر يف بيان موقف الشارع احلكيم مم
، تفصيالت ال اخلوض يف سائر ، دون من أحكام شرعية ما له ارتباط مبوضوعناعلى  بالصدمة الكهربائية،

 :وذلك على هذا النحو

 التسمية على مجموعة كبيرة من الطيور مرة واحدة: المالحظة األولى : الفرع األول 
 وعلى ما تكون ،ووقتها ،حكمها: من حيث  التسميةهي  ،المرتبطة بالمالحظة شرعيةالحكام األ: أوال 

 حكم التسمية في الذكاة: األول
حكم التسمية يف الذكاة خمتلف فيه بني الفقهاء، فريى احلنفية، واملالكية يف املشهور، واحلنابلة يف قول،  

عطاء وطاوس ، وسعيد بن املسيب ، واحلسن ، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، : والثوري، وإسحاق، وهو قول
نسيان، وعلى هذا إن تركها الذابح ، أن التسمية فرض مع الذكر ساقطة مع ال(1)وجعفر بن حممد ، وربيعة،  

 .عامدا فإن الذبيحة ال حتل
 . (2)ويرى الشافعية، وأمحد يف رواية، أن التسمية سنة مؤكدة، فلو تركها عمدا أوسهوا حتل  

 . (3)أما أهل الظاهر، فريون أهنا فرض حال الذكر والنسيان، فلو تركها ناسيا مل حتل كما لو تركها عمدا 

                                                           

ص  4، الشددرح الصددغري ج 123، 122ص  4، حاشددية الصداوي علددى الشددرح الصدغري ج 44ص  7بددائع الصددنائع ج  .  1
 . 292ص  13، املغين البن قدامة ج123

، اجملموع شرح املهذب 349ص  1، بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج292ص  13، املغين ج 382ص  4زاد احملتاج ج .  2
 .83ص 9ج 

 .349ص  1وهناية املقتصد جبداية اجملتهد  . 3



11 

 

 : األدلة 
 القول األول أدلة: 

 . استدل أصحاب القول األول على ما ذهبوا إليه، بالكتاب والسنة واألثر واملعقول

 :أما الكتاب فمنه 
 .(1)َواَل تَْأُكُلوا مممَّا مل يُْذَكْر اْسُم اللَّهم عليه َوإمنَُّه َلفمْسٌق  قوله عز وجل  (أ )

 :  وجه الداللة من اآلية
 : احلنفية ومن وافقهم بماآْليَةم من َوْجوه استدل

 . أَنَّ ُمْطَلَق الندَّْهيم لملتَّْحرمميم يف َحقِّ اْلَعَملم : َأَحُدها

وإنده : )أن النهي عن األكل يف اآلية حممول على ما تركت التسمية عليه عمددا، بددليل قولده تعداىل : الثاين 
 (.2)واألكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق ( لفسق

َواَل ( َوإمنَّدُه َلفمْسدقٌ : )أَنَّ اهلل تعاىل ََسَّدى أكدل كدل مدا مل يُدْذَكْر اْسدُم اللَّدهم عليده فمْسدقلا بمَقْولمدهم عدز وجدل: َوالثَّالث 
 (3.)فمْسَق إالَّ بماْرتمَكابم اْلُمَحرَّمم 

 .(4()فَاذُْكُروا اْسَم اللَّهم عليها َصَوافَّ : )قولُه عز وجل (ب )
   :من اآلية  وجه الداللة

،  َوَلْو مل َيُكْن َشْرطلا َلَما َوَجَب   (.5)أنُ مْطَلُق اأْلَْمرم لمْلُوُجوبم يف َحقِّ اْلَعَملم

 : وأما السنة فمنها 
ُّ عن َعدميِّ بن َحامتٍم رضي اللَُّه عنهما أنه قال َسأَْلُت َرُسوَل اللَّهم عن َصْيدم  (أ ) ما َوَرَوى الشَّْعِبم

ما أَْمَسَك َعَلْيَك ومل يَْأُكْل منه َفُكْلُه فإن َأْخَذُه ذََكاتُُه، فَإمْن َوَجْدَت عمْنَد َكْلبمَك : )اْلَكْلبم فقال
َا ذََكْرَت اْسَم اللَّهم تَدَعاىَل ع َنََّك إَّنَّ ْبَت َأْن َيُكوَن َأَخَذُه معه وقد قَدتَدَلُه َفاَل تَْأُكْل ألم رَُه َفَحسم لى  َغيدْ

 (.6( )لى َكْلبم َغرْيمكَكْلبمَك ومل َتْذُكْرُه ع
                                                           

 .من سورة األنعام121: اآلية  .  1
 .292ص 13املغين ج  .  2
 .44ص  7البدائع ج  .  3
 .من سورة احلج 34: اآلية  .  4
 .44ص  7البدائع ج.   5
 .54ص  1أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الذبائح ، أنظر صحيح البخاري ج : احلديث  .  6
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  :وجه الداللة من الحديث
َيةم َفَدلَّ على أهنا َشْرٌط   (.1)أن النِب عليه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم هنى عن اأْلَْكلم َوَعلََّل بمتَدْركم التَّْسمم

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه : ما روى سعيد بن منصور بإسناده عن راشد بن سعد ، قال (ب )
 (.2( )حة املسلم حالل وإن مل يسم إذا مل يتعمد ذبي: ) وسلم 

 : وجه الداللة من الحديث 
  .أن نسيان التسمية ال مينع حل األكل من الذبيحة مامل يكن عمدا

 : وأما األثر
 (.3()من نسي التسمية فال بأس: ) أنه قال -رضي اهلل عنه  -فما روي عن ابن عباس  

  :وأما المعقول 
 (.4)لف من الصدحابة رضدي اهلل عدنهم هلدمهو قول بعض الصحابة وإنه مل يعرف خما فوجهه أن هذا القول

 (.5)فَاحلَْْمُل على ما قَاَلُه َيُكوُن مَحْالل على ما قُدْلَنا َوَيُكوُن مَحْالل على فَائمَدٍة َجدميَدٍة َفَكاَن أَْوىَل  (.4)هلم

 أدلة الشافعية:  
َفُكلُدددواْ مممَّدددا ذُكمدددَر اْسدددُم الل دددهم َعَلْيدددهم إمن ُكندددُتْم بم يَاتمدددهم  : اسدددتدل الشدددافعية علدددى أن التسدددمية سدددنة بقولددده تعددداىل

   (6.)ُمْؤممنمنيَ 

 :واستدلوا على عدم الوجوب بالكتاب والسنة

 أما الكتاب،  

دددلَّ لمغَدددرْيم الل دددهم  : فقولددده تعددداىل ُم َوحَلْدددُم اخلْمْنزميدددرم َوَمدددا أُهم بمدددهم َواْلُمْنَخنمَقدددُة َواْلَمْوقُدددوَذُة ُحرَِّمدددْت َعلَدددْيُكُم اْلَمْيتَدددُة َوالْددددَّ
ْيُتمْ    (7.)َواْلُمتَدَردِّيَُة َوالنَّطميَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع إمالَّ َما ذَكَّ

                                                           

 .44ص  7البدائع ج .  1
من ترك التسمية : ، كما أخرجه البيهقي مبعناه يف باب 724ص  1ذكره السيوطي بلفظه يف اجلامع الكبري ج: احلديث  .  2

 . 242ص  9أنظر السنن الكربى ج. وهو ممن حتل ذبيحته ، من كتاب الصيد والذبائح 
 .292ص  13املغين ج .  3
 .292ص  13املغين ج .  4
 ،311ص 13بداية اجملتهد البن رشد ج ، املغين ج ، 44ص  7البدائع ج.   5
 .من سورة األنعام118اآلية  .  6
 .ممن سورة املائدة3اآلية  .  7
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 : استدل الشافعية باآلية على عدم الوجوب من وجهني: وجه الداللة من اآلية

 .أن اهلل تعاىل أباح املذكى ومل يذكر التسمية :  األول
( 1()وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم: ) أن اهلل تعاىل أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعاىل : الثاين

 (.2)وأهل الكتاب ال يسمون غالبا فدل على أهنا غري واجبة 
 : وأما السنة فمنها 

عهد  لوا يا رسول اهلل إن قومنا حديثوإن قوما قا: ) ما روي أن عائشة رضي اهلل عنها قالت  (أ )
اذكروا اسم : باجلاهلية يأتوننا بلحام ال ندري أذكر اسم اهلل عليها أم مل يذكروا أنأكل منها ؟ فقال

 (.3( )اهلل وكلوا 
  : من الحديث وجه الداللة

 (4.)لو كانت التسمية واجبة ملا أجاز النِب صلى اهلل عليه وسلم األكل مع الشك

 (.5()يذبح على اسم اهلل َسى أو مل يسم  املسلم: ) ما روي أنه صلى اهلل عليه وسلم قال  (ب )

 :سبب االختالف 
: "  إن سددبب االخددتالف هددو: )  أورد ابددن رشددد يف بدايددة اجملتهددد سددبب االخددتالف بددني الفقهدداء فقددال   

 . ُمَعاَرَضُة ظَاهمرم اْلكمَتابم يفم َذلمَك لمأْلَثَرم 

  :فََأمَّا اْلِكَتاُب 
 . َواَل تَْأُكُلوا مممَّا مَلْ يُْذَكرم اْسُم اللَّهم َعَلْيهم َوإمنَُّه َلفمْسٌق  : فَدَقْولُُه تَدَعاىَل 

 : َوَأمَّا السُّنَُّة اْلُمَعاِرَضُة ِلَهِذِه اآْليَةِ  
يَا َرُسدوَل اللَّدهم : َسلََّم َفقميَل ُسئمَل َرُسوُل اللَّهم َصلَّى اللَُّه َعَلْيهم وَ : " َفَما َرَواُه َمالمٌك َعْن همَشاٍم َعْن أَبميهم أَنَُّه قَاَل 

َها أَْم اَل ؟ فَدَقاَل َرُسدولُ  َن اْلَبادميَةم يَْأتُونَدَنا بمُلْحَماٍن َواَل نَْدرمي َأََسَُّوا اللََّه َعَليدْ : اللَّدهم َصدلَّى اللَّدُه َعَلْيدهم َوَسدلََّم  إمنَّ نَاسلا مم
َها مُثَّ ُكُلوَها   ".ََسُّوا اللََّه َعَليدْ

                                                           

 .من سورة املائدة 7اآلية  .  1
 .382ص  4زاد احملتاج ج .  2
 49.ص  2احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الذبائح ، أنظر ج .  3
 .382ص  4زاد احملتاج ج .  4
من ترك : ، كما أخرجه البيهقي مبعناه يف باب 724ص  1ذكره السيوطي بلفظه يف اجلامع الكبري ج: احلديث احلديث  .  5

 . 242ص  9أنظر السنن الكربى ج. التسمية وهو ممن حتل ذبيحته ، من كتاب الصيد والذبائح 
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، َوتَددَأوََّل فَدذَ   َددَذا احْلَددميثم دَخٌة هلم ، ومََلْ يدَدَر َذلمددَك بدَهَب َمالمدٌك إمىَل أَنَّ اآْليَددَة نَاسم ْسدداَلمم َأنَّ َهدَذا احْلَدددميَث َكداَن يفم أَوَّلم اإْلم
َيةم  َنَّ َهددَذا احْلَدددميَث ظَدداهمرُُه أَنَّددُه َكدداَن بماْلَمدمينَددةم ، َوآيَددُة التَّْسددمم يَّددٌة ، فَددَذَهَب الشَّددافمعميُّ لمَمَكددانم َهددَذا الشَّددافمعميُّ ، ألم َمكِّ

َيةم َعَلى النَّْدبم   . َمْذَهَب اجلَْْمعم بمَأْن مَحََل اأْلَْمَر بمالتَّْسمم

دددداَلُم  ددددريلا إمىَل قَدْولمددددهم َعَلْيددددهم الصَّدددداَلُة َوالسَّ يتم اخلَْطَددددأُ رُفمددددَع َعددددْن أُمَّدددد: " َوأَمَّددددا َمددددنم اْشددددتَدَرَط الددددذِّْكَر يفم اْلُوُجددددوبم َفَمصم
 (. 1")َوالنِّْسَياُن َوَما اْسُتْكرمُهوا َعَلْيهم 

 : القول المختار
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ميكنين القول بأن ما تطمئن إليه النفس منها هو مدا ذهدب إليده أصدحاب 

وذلددك لقدددوة مدددا القددول األول الدددذي يددرى أن التسدددمية علدددى الذبيحددة واجبدددة حددال الدددذكر سددداقطة حددال النسددديان، 
 .استدلوا به 

 التسمية في الذكاة االختيارية على الذبيحة ال على اآللة: الثاني 
، علددى أن التسدمية يف الددذكاة (5)، واحلنابلدة (4)، والشدافعية (3)، واملالكيددة (2)احلنفيدة : اتفدق الفقهداء مددن 

علددى شديء آخددر غدري الذبيحددة وال أن  االختياريدة، تكدون مددن الدذابح علددى املدذبوح عنددد الدذبح ال علددى اآللدة، وال
 .يقصد به شيئا غريها

، وقولدده ( .6)َواَل تَددْأُكُلوا مممَّددا مل يُددْذَكْر اْسددُم اللَّددهم عليدده َوإمنَّددُه َلفمْسددٌق  : قولدده تعدداىل واسددتدلوا علددى ذلددك ب
فَداذُْكُروا اْسدَم اللَّدهم عليهدا : ، وقولده تعداىل (7)نمنيَ َفُكلُدواْ مممَّدا ذُكمدَر اْسدُم الل دهم َعَلْيدهم إمن ُكندُتْم بم يَاتمدهم ُمدْؤمم : تعاىل 

 .(8)َصَوافَّ 

 : وجه الداللة من اآليات 
أن اهلل تعاىل أمر بذكر اسم اهلل تعاىل عليه يف اآليات الكرميات وال يكون ذكر اسم اهلل عليه إال وأن يراد 

 (9.)به التسمية على الذبيحة 
                                                           

 .349ص 1بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج  .  1
 .72، 49،  48ص   7، بدائع الصنائع ج  191ص  8البحر الرائق ج  . 2
 ..122ص  4، حاشية الصاوي على الشرح الصغري ج 349ص  1بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج .  3
، احلدددددداوي 352ص  4، مغددددددين احملتدددددداج ج83ص 9، اجملمددددددوع شددددددرح املهددددددذب للنددددددووي ج 382ص  4زاد احملتدددددداج ج  .  4

 .22ص  17ج :  للماوردي
 292ص  13املغين ج .  5
 .من سورة األنعام121: اآلية  .  6
 .من سورة األنعام118اآلية  .  7
 .من سورة احلج 34اآلية  .  8
 .48ص  7البدائع ج .  9
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ينلا أُْخددَرى اَل ":جندديم جداء يف البحددر الرائدق البددن  ددكِّ ددكِّنَي َوَأَخدَذ سم ولَدْو َأْضددَجَع َشداةل لميَددْذحَبََها مُثَّ أَْلَقددى تمْلدَك السِّ
َنَّ التَّْسددمم  َيَة يف الددذََّكاةم بَددْأَس بمددهم خبممدداَلفم مددا لددو َأَخددَذ َسددْهملا وَسددى فَدَوَضددَع ذلددك َوَرفَددَع آَخددَر ومل ُيَسددمِّ مل حيَمددلَّ َأْكلُددُه ألم

خْ  ْضددطمرَارميَّةم التَّْسدداالم بميَحددُة مل تَدتَدَغيدَّددْر ويف الددذََّكاةم االم َيُة علددى اآْللَددةم اَل تمَيارميَّددةم َمْشددُروَعٌة علددى الددذَّْبحم اَل علددى آلَتمددهم َوالذَّ مم
بميَحةم َواآْلَلُة قد تَدَغيدََّرتْ   . على الذَّ

َيةم مل جَتُددْز َولَددْو ََسَّدددى َوَعددْن أيب يُوُسددَف َولَدددْو َأْضددَجَع َشدداةل َوََسَّدددى فََأْرَسددلَ   َرَهدددا َوَذحَبََهددا بمتمْلددَك التَّْسدددمم َها َوَأَخددَذ َغيدْ
 (.1) "آخر حل َواْشتَدَغَل بم َخَر إْن كان قَلميالل كما لو َكلَّمَ 

عدل فدإذا جتددد الفعدل وعلى هذا ال بد أن جيدد التسمية لكل ذبيحة على حدة، ألن التسمية جتدب عندد الف
 (.2)ال يتحقق ذلك إال بتعيني الذبيح ،  و تتجدد التسمية

 وقت التسمية في الذكاة االختيارية : الثالث
علددددى أن التسددددمية يف الددددذكاة ( 6)واحلنابلددددة ( 5)والشددددافعية ( 4)واملالكيددددة ( 3)اتفددددق الفقهدددداء مددددن احلنفيددددة   

: )) عندده ، لقولدده تعدداىل االختياريددة  تكددون عنددد الددذبح ، فددال جيددوز تقدددميها عليدده إال بزمددان قليددل ال ميكددن التحددرز 
 (7(. )َواَل تَْأُكُلوا مممَّا مل يُْذَكْر اْسُم اللَّهم عليه َوإمنَُّه َلفمْسٌق 

 : وجه الداللة من اآلية 
أن الذبح مضدمريف اآليدة  معنداه والتدأكلوا ممدا مل يدذكر اسدم اهلل عليده مدن الدذبائح وال يتحقدق ذكدر اسدم اهلل 

 ( .  8)الذبح تعاىل على الذبيحة إال وقت 

تتحقق التسمية اليت تتم على جمموعة كبرية مدن الطيدور مدرة واحددة عندد ذبدح أوهلدا ، ممدا يعدين وعلى هذا ال 
 .تذبح هبا حل الذبائح اليت عدم 

 التسمية على مجموعة كبيرة من الطيور مرة واحدة :موقف الشارع الحكيم من: ثانيا 
حكدام األ، علدى كبدرية مدن الطيدور ، وعددم تكرارهدا بتكدرار الدذبحموعدة  علدى جممدرة واحددة التسمية بعرض و 

 :ميكن تقرير األمرين اآلتيني  ،شرط التسمية يف الذكاة الشرعيةاليت ذكرناها يف 
                                                           

 191ص  8البحر الرائق ج .  1
 .72ص  7البدائع ج  .  2
 .72ص  7البدائع ج .  3
 . 122ص  4حاشية الصاوي على الشرح الصغري ج  .  4
 ،118ص 8احملتاج ج هناية  .  5
 .291،  292ص  13ملغين جا .  6
 .من سورة األنعام121: اآلية .  7
 ،118ص 8هناية احملتاج ج . 122ص  4، حاشية الصاوي على الشرح الصغري ج 291،  292ص  13املغين ج . 8
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أن الذبح بالتسمية على جمموعة من الطيور دفعة واحدة،  خيالف ما عليه رأي مجهور علماء الفقه  (أ )
أن التسمية  :  ار الذي سبق ذكره يف حكم التسمية على الذبيحةاإلسالمي، الذين يرون يف القول املخت

على الذبيحة واجبة حال الذكر، ساقطة حال النسيان ، كما أنه خيالف قرار جممع الفقه اإلسالمي 
الدويل سالف الذكر الذي تبىن رأي مجهور الفقهاء يف حكم التسمية على الذبيحة، وهذا يعين أن 

 .هبا التسمية املطلوبة عمدا ، مما يعين عدم حل املذبوح هتحقق فيالذبح هبذه الطريقة مل ت

أن الذبح بالتسمية على جمموعة من الطيور دفعة واحدة،  خيالف ما عليه رأي مجهور علماء الفقه  (ب )
اإلسالمي، الذين يرون كما سبق بيانه أن التسمية يف الذكاة االختيارية  تكون على الذبيحة ، وأهنا ال 

الذبيحة إال بالتسمية على كل ذبيحة على حدة، مما يعين أن التسمية على الذبيحة يف تتحقق على 
، األمر الذي على كل ذبيحة على حدةهذه احلالة اليت حنن بصدد احلديث عنها غري متحققة عمدا 

 .الذبيحة شرعا حرمة تناوليعين أن الذبح وقع بغري تسمية، وهو يعين 

 الفرع الثاني
 عدم التيقن من قطع العروق المطلوب قطعها شرعا: المالحظة الثانية 

 العروق التي تقطع في الذبح: ، هي األحكام الشرعية المرتبطة بالمالحظة: أوال
 :"َوالسَّاَلمُ لمَقْولمهم َعَلْيهم الصَّاَلُة (  1)احْلُْلُقوُم ، َواْلَمرميُء ، َواْلَوَدَجانم : العروق اليت تقطع يف الذكاة هي 

ْئت َا شم وهذا حمل اتفاق .  فإذا فرى ذلك كله فقد أتى بالذكاة بكماهلا وسننها، وهو األكمل. "أَْفرماأْلَْوَداَج مبم
 (. 5)، واحلنابلة ( 4)،والشافعية  (3)، واملالكية (2)بني الفقهاء من احلنفية 

 :؟، اختلف الفقهاء يف ذلكالبعض دون البعض الذابح لكن هل يكتفى بقطع بعضها بأن يقطع 

إذا قطددع أكثرهددا وهددو ثالثددة منهددا، أي ثالثددة كانددت وتددرك واحدددا حيددل،  -رضددي اهلل عندده -فعنددد أيب حنيفددة 
، وعلددى قددوهلم إمْن َقطَددَع فَدددْوَق اجْلَددْوزَةم (6)َوَقريددب مددن هددذا قددول َأْشددَهُب َوابْددُن َعْبدددم احلََْكددمم َوابْددُن َوْهددٍب مددن املالكيددة 

 .قطع احللقوم ليس بشرطَجاَز، ألن 

                                                           

 .252ص   4مغين احملتاج ج . يحميطان باحللقوم وقيل باملريء ومها الوريدان من اآلدم( ومها عرقان يف صفحيت العنق  .  1
 .42، 41ص  7، البدائع ج193ص  8، البحر  الرائق ج143/14العناية  .  2
 .347ص  1بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج .  3
 .755، إلقناع للشربيين ج  ا ص   474ص  1، املنهاج للنووي ج  251ص  4مغين احملتاج ج .  4
 .،  324ص  13املغين البن قدامة ج .  5
 .349ص  1، بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج143/14،العناية شرح اهلداية   193ص 8البحر الرائق ج .  6
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وعند اإلمام مالك يف املشهور عنه أنه يكتفى بقطع احللقوم والودجني، وال جيزئ أقل من ذلك، وال 
 (1. )يشرتط قطع املريء

وذهب أبو يوسف ، واإلمام أمحد يف رواية ، إىل أنه ال حيل املذبوح حىت يقطع احللقوم واملريء وأحد 
 .العرقني

 (.2)ال حيل حىت يقطع من كل واحد من األربعة أكثره  وقال حممد رمحه اهلل 

إىل أنه  إذا قطع كل احللقوم وكل املريء  –رمحه اهلل، واإلمام أمحد يف رواية ثانية  -وذهب الشافعي 
أما قطع الودجني فمستحب، ألنه أوحى وأسهل . حل، أما لو بقي شيء من أحدمها ولو يسريا فال حيل 

 .حسانخلروج الروح فهو من اإل

حللقوم واملريء أن الذبح إزالة احلياة واحلياة ال تبقى بعد قطع ا -رضي اهلل عنه  -وجه قول الشافعي 
قطع األربعة، وقد تبقى بعد قطع الودجني، إذ مها عرقان كسائر العروق، واحلياة تبقى بعد عادة، فأشبه مالو 

 (.3)لقوم أو املريء قطع عرقني من سائر العروق، وعليه ال حيل لو بقي شيء من احل

 .أن املقصود من الذبح إزالة احملرم وهو الدم املسفوح وال حيصل إال بقطع الودج: ووجه قول أيب حنفية 

أنه إذا قطع األكثر من كل واحد من األربعة فقد حصل املقصود بالذبح وهو خروج : وجه قول حممد 
 .الدم، ألنه خيرج ما خيرج بقطع الكل

أن كل واحد من العروق يقصد بقطعه غري ما يقصد به اآلخر، ألن احللقوم : فووجه قول أيب يوس 
جمرى النفس، واملريء جمرى الطعام، والودجني جمرى الدم، فإذا قطع أحد الودجني حصل بقطعه املقصود 

 .منهما، وإذا ترك احللقوم مل حيصل بقطع ما سواه املقصود منه

َي اْلُعُروُق من َغرْيم َقْطعم اْلَمرميءم َواحْلُْلُقومم اَل مَيُوُت َفْضالل عن التدََّوجُّهم فَ   اَل بُدَّ من َوَلْوَقَطَع اأْلَْوَداَج َوهم
َا لمَيْحُصَل إنْدَهاُر الدَّمم   (.4)َقْطعمهمَما لمَيْحُصَل التدََّوجُُّه َواَل بُدَّ من َقْطعم اْلَوَدَجنْيم أو َأَحدممهم

 :سبب االختالف
 :يف هذه املسألة هو جاء يف بداية اجملتهد وهناية املقتصد أنَ َسَبُب االختالف بني الفقهاء

                                                           

، حاشية الصاوي على الشرح الصغري 344ص  1، بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج4ص 3اخلرشي على خمتصر خليل ج .  1
 .4ج91ج 

 . 4ص 3، اخلرشي على خمتصر خليل ج 193ص 8العناية املرجع السابق البحر الرائق ج.  2
 .324، 323ص 13، املغين ج252ص  4مغين احملتاج ج.  3
 .193ص  8، البحر ج  42ص  7البدائع ج .  4
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َددا َجدداَء يفم َذلمددَك أَثدَددرَانم "  ُقددوٌل، َوإمَّنَّ ددي إمنْدَهدداَر الدددَّمم فَدَقددْط، َواآْلَخددُر : َأَحددُدمُهَا : أَنَّددُه مَلْ يَددْأتم يفم َذلمددَك َشددْرٌط َمندْ يَدْقَتضم
ددي َقطْددَع اأْلَْوَداجم َمددَع إمنْدَهددارم الدددَّمم  َمددا أَنْدَهددَر : " َففمددي َحدددميثم رَافمددعم بْددنم َخدددميٍج أَنَّددُه قَدداَل َعَلْيددهم الصَّدداَلُة َوالسَّدداَلمُ . يَدْقَتضم

ددحَّتمهم (. 1" )الدددََّم َوذُكمددَر اْسددُم اللَّددهم َعَلْيددهم َفُكددْل  ِّ َصددلَّى  َوُروميَ . َوُهددَو َحدددميٌث ُمتدََّفددٌق َعلَددى صم َعددْن َأيبم أَُماَمددَة َعددنم النَّددِبم
 (. 2")َرضَّ نَاٍب أَْو ََنَْر ظُْفرٍ قَما فَدَرى اأْلَْوَداَج َفُكُلوا، َما مَلْ َيُكْن : " اللَُّه َعَلْيهم َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ 

ي َقْطَع بَدْعضم اأْلَْوَداجم فَدَقْط، ألمَ  ُر احلَْدميثم اأْلَوَّلم يَدْقَتضم نَّ إمنْدَهاَر الدَّمم َيُكوُن بمَذلمَك، َويفم احلديث  َفظَاهم
، فَاحلَْدميثَانم َواللَُّه َأْعَلُم ُمتَّفمَقانم َعَلى َقْطعم اْلَوَدَجنْيم  يعم اأْلَْوَداجم إممَّا َأَحُدمُهَا، َأوم اْلبَدْعُض ممْن  : الثَّاينم َقْطُع مجَم

ُهَما، َولم  ندْ ٍد مم َذلمَك فإن َوْجُه اجلَْْمعم بَدنْيَ احلَْدميثَدنْيم َأْن يُدْفَهَم ممْن اَلمم التدَّْعرميفم يفم قَدْولمهم َعَلْيهم كمَلْيهمَما، أَْو ممْن َواحم
َلى اْلبَدْعُض اَل اْلُكلُّ ، إمْذ َكاَنْت اَلُم التدَّْعرميفم يفم َكاَلمم اْلَعَربم َقْد َتُدلُّ عَ " َما فَدَرى اأْلَْوَداَج : " الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم 

 . اْلبَدْعضم 

ٌة ممَن السََّماعم َوَأْكثَدُر مم  َن َوأَمَّا َمنم اْشتَدَرَط َقْطَع احْلُْلُقومم َواْلَمرِّيءم يف زكاة احليوان فَدَلْيَس َلُه ُحجَّ ْن َذلمَك مم
ََذا َذَهَب قَدْوٌم إمىَل َأنَّ اْلوَ  مْجَاُع َعَلى َجَوازمهم، اْشتَدَرَط اْلَمرِّيَء َواحْلُْلُقوَم ُدوَن اْلَوَدَجنْيم، َوهلم َب ُهَو َقْطُع َما َوَقَع اإْلم اجم

، وملَْ َيُكْن يفم َذلمَك َنصٌّ فميَما جَيْرمي َوَجَب َأْن َيُكونَ  َنَّ الذََّكاَة َلمَّا َكاَنْت َشْرطلا يفم التَّْحلميلم ُب يفم َذلمَك  ألم اْلَواجم
مْجَاُع َعَلى َجَوازمهم، إمالَّ أَ  َنَّ َما َوَقَع َما َوَقَع اإْلم ْن َذلمَك، َوُهَو َضعميٌف، ألم ْستمثْدَناءم مم لميُل َعَلى َجَوازم االم ْن يَدُقوَم الدَّ

مْجَاُع َعَلى إمْجزَائمهم اَل يَدْلَزُم َأْن َيُكوَن َشْرطلا يفم الصِّحَّةم   (.3)اإْلم

 : القول المختار
ما ذهب إليه اإلمام أيب حنيفة ومن وافقه مما سبق ميكن القول بأن القول الذي تطمئن النفس إليه هو 

 :من القول بأنه يكتفى بقطع أي ثالثة من العروق، وذلك لآليت 

 .أن اجلمع بني احلديثني الواردين يف املوضوع يعني على ذلك (1)

أن الغايدة األهددم مدن الددذبح هدي إخددراج الددماء والرطوبددات النجسدة مددن احليدوان، وإزهدداق روحدده، وأن  (2)
 .بقطع أحد الودجني، وقطع احللقوم اواملريء ذلك ال يتحقق إال

 . ه تيسري على الناس يف أمر الذكاةأن يف األخذ هبذا القول في (3)

وعلى ما سبق ميكن القول بأن احلد األدىن بني الفقهاء ملا جيب قطعه حال الذبح هو قطع بعض 
 .واهلل أعلماألوداج، ومن مث ال حيل املذبوح الذي ال يتم قطع بعض أوداجه عند الذبح ، 

                                                           

 .19422: احلديث أخرجه البيهقي يف سننه باب ما جاء يف ذكاة ماال يقدر على ذحبه برقم .  1
 .18928احلديث أخرجه البيهقي يف سننه كتاب الضحايا باب الذكاة يف املقدورة برقم .  2
 .344ص  1بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج.  3
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 عدم التيقن من قطع العروق المطلوب قطعها شرعا: موقف الشارع الحكيم من: ثانيا 
يرى أن قطع ثالثة عروق أي ثالثة عروق من  سبق بيان أن املختار من أقوال علماء الفقه اإلسالمي، 

قرار جممع الفقه كما أن عند إجراء عملية الذبح مطلوب شرعا،  ( احللقوم واملريء والودجان: )األربعة وهي 
قطع احللقوم واملريء  ،اشرتط عند ذبح البقر والغنم والطيور وغريهاقد اإلسالمي الدويل سالف الذكر 

 . والودجني

ومن يشاهد طريقة الذكاة اآللية جيد أن قطع هذه العروق غري متحقق على وجه الدقة عند ذبح الطيور، 
 ذه العروقوق دون البعض، وقد تقطع جلدة  الرقبة اليت حتيط هبحيث إن السكني اآللية قد تقطع بعض العر 

فقط دون الوصول إىل العروق املراد قطعها، و أقل ما ميكن قوله عندئذ  أن شبهة عدم احلل قائمة عند الذبح 
 .هبذه الطريقة

حيث إن ، و ذلك لعدم وضوح األمر بالنسبة للمشاهد املتابع، حال الذبح وال ميكن تدارك األمرهذا  
، مما  ال ميكن املتابع من معرفة ما مت ذحبه على  وظهور الدماء علىها يوهم بأهنا مذبوحة ،صغر رؤوس الطيور

 . وجه الدقة وما مل يتم

 الفرع الثالث
 وهي حالة عدم الدقة في إصابة السكين اآللي لمحل الذبح: المالحظة الثالثة 

 : هي األحكام الشرعية المرتبطة بالمالحظة،: أوال
 حمل الذبح يف البقر والغنم والطيور وحنومها   (1)
َهُة اْلَقْطعم عند الذبح  (2)  جم

 محل الذبح في البقر والغنم والطيور ونحوهما 

يف  على أن الذبح ( 4)، واحلنابلة ( 3)، والشافعية (2)، واملالكية (1)اتفق فقهاء املسلمني، من احلنفية 
، أو يف احللق كله وسطه وأعاله (5)احللق واللبة : ما بنيبالقطع فييكون البقر والغنم وغريها من الطيور ، 

 . وأسفله، وال جيوز الذبح يف غري هذا احملل باإلمجاع
                                                           

 .41ص  7، البدائع ج193ص  8، والبحر الرائق ج  14/143العناية على اهلداية ج  .  1
، حاشددية  الصدداوي 3ص 3علددى هددامش اخلرشددي ج، وحاشددية الشدديخ العدددوي 3ص  3اخلرشددي علددى خمتصددر خليددل ، ج .  2

 .وما بعدها 91ص  4على الشرح الصغريج 
 ..    474ص  1، املنهاج للنووي ج 727ص  2،   روضة الطالبني ج  247ص  4مغين احملتاج ج  .  3
 .323ص 13املغين ألبن قدامة ج .  4
 .323ص  13املغين ج. اللبة هي الوهدة اليت تصل بني أصل العنق والصدر .  5
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  :دليل ذلك 
يف  الذكاة: )، وقوله عليه الصالة والسالم(1( )الذََّكاُة َما بَدنْيَ اللَّبَّةم َواللَّْحيَدنْيم ) قوله َعَلْيهم الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم 

َنَُّه جَمَْمُع اْلَمْجَرى َواْلُعُروقم فَدَيْحُصُل بماْلفمْعلم فميهم إنْدَهاُر الدَّمم َعَلى أَبْدَلغم اْلُوُجوهم، ويسر (2()احللق واللبة ع يف ،  َوألم
 . زهوق الروح، فيكون أطيب للحم، وأخف على احليوان

َنَُّه َأَهلَّ يف َغرْيم حَمَلِّ ددلو َذَبَح أَْعَلى من احْلُْلُقومم أو َأسْ  َوالتدَّْقيميُد بماحْلَْلقم َواللَّبَّةم يُفميُد أَنَّهُ     َفَل منه حَيُْرُم ألم
 (.3)الذََّكاةم 

ُهَما َفاَل يُدؤَْكُل بماإْلممجَْ  ندْ ٍد مم  اعم وإذا بَقمَي َشْيٌء من ُعْقَدٍة احللقوم مممَّا يَلمي الرَّْأَس مل حَيُْصْل َقْطُع َواحم

َلٍة ُمْظلمَمٍة فَدَقَطَع أَْعَلى من احْلُْلُقومم أو َأْسَفَل منه : " َوذََكَر يف فتاوي أَْهلم ََسَْرقَدْنَد   َقصَّاٌب َذَبَح َشاةل يف لَيدْ
 .(4)" حَيُْرُم َأْكُلَها 

َهةم الْ   َنَُّه إمَذا َقَطَع وعلى قول اإلمام مالك إمْن ملَْ يَدْقَطعم اجلَْْوزََة يفم نمْصفمَها َوَخَرَجْت إمىَل جم َبَدنم اَل تُدؤَْكُل،  ألم
 (.5)فَدْوَق اجلَْْوزَةم فَدَقْد َخرََج احْلُْلُقوُم َسلميملا، وقطع احللقوم شرط 

 ِجَهُة اْلَقْطِع عند الذبح 
قد ، لكن كما سبق بيانه   األصل أن حمل الذبح وقطع أعضاء الذكاة يكون من ناحية أسفل حلية احليوان

، أي من القفابح فيتم الذبح من اخيطأ الذ َيةم اْلُعُنقم أو يتعمد الذابح القطع من جهة القفا، ففي هذه  نَاحم
 :احلاالت هل حيل أكل هذه الذبيحة أم ال ؟ احلكم خيتلف من حالة إىل أخرى على هذا النحو

 :  قهاء يف ذلكاختلف الف

 :  سبب االختالف 
ُل هْل تَدْعَمُل الذََّكاُة يفم اْلَمندُْفو  َن اْلَقَفا اَل َيصم َْعَضاءم الذََّكاةم مم َذةم اْلَمَقاتملم أَْم اَل تَدْعَمُل، َوَذلمَك َأنَّ اْلَقاطمَع ألم

، فَدرَتمُد الذََّكاُة َعَلى َحيَدَوانٍ  ، َوُهَو َمْقَتٌل ممَن اْلَمَقاتملم َها بماْلَقْطعم إمالَّ بَدْعَد َقْطعم النَُّخاعم يَب َمْقتدَ  إملَيدْ  (.6)ُلُه َقْد ُأصم

                                                           

 .18924، 18923احلديث أخرجه البيهقي يف سننه كتاب الضحايا باب الذكاة يف املقدورة برقم  .  1
 .284ص  4ج: سنن الدارقطين . احلديث أخرجه الدارقطين يف كتاب الصيد  .  2
الشددددرح الصددداوي علددددى 4132ص  7، البدددددائع ج193ص  8، البحدددر الرائددددق ج 143ص 14العنايدددة علددددى اهلدايددددة ج  .  3

 .ص13، املغين البن قدامة ج 91ص  4الصغريج 
 . 193ص  8البحر الرائق ج .  4
، حاشددية  الصدداوي 3ص 3، وحاشددية الشدديخ العدددوي علددى هددامش اخلرشددي ج3ص  3اخلرشددي علددى خمتصددر خليددل ، ج.   5

 .344ص  1، بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج.وما بعدها 91ص  4على الشرح الصغريج 
 . 345ص  1ة اجملتهد وهناية املقتصد جبداي .  6
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 :اختيارا، وإليك بيان ذلك قعخطأ وقد ي قعوالذبح من القفا قد ي

 :في قفاها خطأ إذا جرحها: أوال 
 (1). معىن اخلطأ أن تلتوي الذبيحة عليه فتأيت السكني على القفا : جاء يف املغين قال القاضي 

القفددا خطددأ، وعدددم حلهددا إذا روي عددن اإلمددام أمحددد بددن حنبددل أندده ال بددأس بأكددل الذبيحددة الدديت ذحبددت مددن و 
 .(2) ذحبت من القفا عمدا

إذا ذحبها من قفاها وهو خمطئ، فأتت السكني على موضدع ذحبهدا، وهدي يف احليداة، : اخلرقي  وقال القاضي
معجدددوزا عدددن ذحبهدددا يف حمدددل الدددذبح، أن الذبيحدددة إذا التدددوت عليددده عندددد الدددذبح فقدددد صدددارت  :ووجددده قولددده. أكلدددت

ك ألن اجلدرح يف القفدا ملرتدية يف البئدر، فأمدا مدع عددم التوائهدا فدال تبداح يف هدذه احلالدة، وذلد، كافيسقط اعتبار احملل
 .(3)فإذا اجتمع معه منع حله، كما لو بقر بطنها  ،، وهو يف غري حمل الذبحسبب للزهوق

 إذا جرحها من قفاها اختيارا
 : أما إذا جرح الذابح الذبيحة من قفاها اختيارا ، فقد اختلف الفقهاء يف ذلك على النحو التايل

،  يف قول،فاملالكية يف اْلَمْذَهَب، واإلمام أمحد  على أَنَُّه اَل جَيُوُز بال خالف، َوُهَو َمْذَهُب َسعميدم ْبنم اْلُمَسيَّبم
َهاٍب َوَغرْيمهممْ   .َواْبنم شم

بالددذبح مدددن القفددا قبدددل  انأن النخددداع املتصددل بالرقبدددة وسلسددلة الظهددر ومهدددا مددن املقاتدددل ينقطعدد :ووجدده قددوهلم 
 (. 4)الوصول إىل احللقوم 

 زىل القول بكراهة الذبح من القفاإوأمحد يف قوله الثاين ، والشافعية والقاضي من احلنابلة ، وذهب احلنفية 

فدددإن أسدددرع  يف ذلدددك فقطدددع العدددروق وبددده حيددداة أن الدددذبح مدددن القفدددا فيددده زيدددادة أمل للحيدددوان، : جددده قدددوهلم و و  
مسددددتقرة أول قطعهمددددا حددددل، ألن الددددذكاة صددددادفته وهددددو حددددي كمددددا لددددو قطددددع يددددد احليددددوان مث ذكدددداه،  وإال مل يسددددرع 

صدار ميتدة فدال يفيدده الدذبح بعدد بقطعهما ومل يكن فيه حياة مستقرة بل انتهدى إىل حركدة املدذبوح  فدال  حيدل، ألنده 
 .ذلك 

                                                           

 .325ص  13ج : املغين .  1
 325ص  13املغين ج.  2
 325ص  13املغين ج.   3
 13،  املغين ج 349ص   1، بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج94،   91ص  4حاشية الصاوي على الشرح الصغري ج .  4
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إذا ذبح الشاة وحنوها من قفاها فقدد ذكرندا أن مدذهبنا أنده إن وصدل السدكني إىل احللقدوم :" جاء يف اجملموع 
 (. 1) "واملرئ وفيه حياة مستقرة حل وإال فال 

 :الم فإن لم يعلم هل كانت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء أ
فدإن ذحبهدا مدن قفاهددا فلدم يعلدم هدل كاندت فيهدا حيدداة مسدتقرة قبدل قطدع احللقدوم واملددريء : قدال القاضدي     

أوال، نظددرت فددإن كددان الغالددب بقدداء ذلددك حلدددة اآللددة وسددرعة القطددع فدداألوىل إباحتدده ألندده مبنزلددة مددا لددو قطددع عنقدده 
، ألندده مشددكوك يف وجدود ماحيلدده، فيحددرم  بضدربة السدديف، وإن كانددت اآللدة كالددة وأبطددئ قطعده وطددال تعذيبدده مل يدبح

 (2. )كما لو أرسل كلبه على الصيد فوجد معه كلبا آخر ال يعرفه

 :القول المختار
تبني مما سبق أن الفقهاء متفقون على أن الذبح من القفا فيه معصية شرعية، ملخالفته الطريدق املرسدوم شدرعا 

ال حيددل الذبيحددة، وإن كددان الددبعض مددنهم يددرون أندده إذا ا عمدددللددذبح، كمددا أهنددم متفقددون علددى أن الددذبح مددن القفددا 
 .أمكن تدارك قطع العروق والذبيحة حية حلت

وبعد بيان ما سبق أرى أن القول املختار يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه املالكية ومدن وافقهدم الدذين يدرون 
 .من شبهة احلرام اخروجه عدم جواز الذبح من القفا ، ملا سبق ذكره ، وألن يف منع

 عدم الدقة في إصابة السكين اآللي لمحل الذبح: موقف الشارع الحكيم من حالة: ثانيا 

احللق واللبة، أو يف احللدق كلده وسدطه وأعداله : تبني مما سبق أن حمل الذبح بإمجاع علماء األمة يكون ما بني
هددذا احملددل  ن، وأندده ال جيددوز الددذبح يف غددريكمددا مت االتفدداق علددى أندده يكددون مددن جهددة أسددفل حليددة احليددوا  وأسددفله،
 . باإلمجاع

 ومدددن ميعدددن النظدددر يف طريقدددة الدددذكاة اآلليدددة كمدددا سدددبق بيانددده،  جيدددد أن إصدددابة هدددذا احملدددل ال تتحقدددق بالدقدددة 
الكافيددة،  حيددث إن سددكني  الددذبح اآلليددة قددد تصدديب الدجاجددة يف رأسددها أو يف قفاهددا،  أي يف غددري حمددل الددذبح 

، األمدر الدذي يدورث  أن الذبح لبعض الطيور قدد وقدع يف حملده الشدرعيالشرعي، مما جيعل النفس ال تطمئن على 
 . شبهة يف حل تناوله

  

                                                           

البحددددر  328ص  13، املغددددين ج   475ص  1، املنهدددداج ج 118ص 8، هنايددددة احملتدددداج ج 251ص4مغددددين احملتدددداج ج.  1
 .91ص  9اجملموع ج، 349ص  1بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج. 42، البدائع ص  194ص 8الرائق ج 

 .328ص  13املغين ج.  2
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 الفرع الرابع
 خنقا ار من الذبح، وموتهو إفالت عدد غير قليل من الطيوهي حالة : المالحظة الرابعة 

 حكمة الشارع من الذكاة: األحكام الشرعية المرتبط بالمالحظة هي : أوال 
طلب ألزم الشارع احلكيم املكلفني القيام به أو الكف عنه حكمة يتغياها منه أمرا كان الطلب أوهنيا،  لكل
األمر بتذكية احليوانات املراد أكل حلومها بكيفية معينة، فما هي احلكمة من وراء هذا األمر؟، ولبيان  :ومن هذا

ذلك سأورد ما نقل عن فقهاء املسلمني يف ذلك، مث أعقبه مبا نقل عن بعض املختصني من غري املسلمني يف 
 .الصدمة الكهربائيةآللية بعد التدويخ بالذكاة ا عصرنا، مث أتبع ذلك ببيان مدى حتقق ما ذكر يف الذبح بطريق

 :فقهاء المسلمين  في حكمة الشارع من الذكاة  عنما نقل  ( أ)
يرى فقهاء املسلمني أن الغاية من الذكاة ، هي متييز الدماء والرطوبات السائلة النجسة من اللحم 

 (. 1)الطاهر

متييددز حددالل اللحددم  الددذبح وإهنددار الدددم واحلكمددة يف اشددرتاط: قددال النددووي يف شددرح مسددلم قددال بعددض العلمدداء
 (.2)والشحم من حرامهما، وتنبيه على حترمي امليتة لبقاء دمها

 :ما نقل عن بعض المختصين من غير المسلمين في عصرنا( ب)  
 إن ما ذكره فقهاء املسلمني يف شأن احلكمة من الذكاة، أكده خمتصون من غري املسلمني، فقد نقل عن

يدعى الدكتور جون، بأن طريقة الذكاة اإلسالمية ختلص اللحم من الدماء الضارة، وذلك و بعض املختصني، 
ألنه عند قطع العروق الدموية مع عدم كسر عظام رقبة احليوان املذبوح فيها، تنقطع تغذية املخ بالدماء، والدماغ 

جهزة اجلسم، مما جيعله يقوم ال يزال حي، واجلهاز العصِب املوجود يف الرقبة من اخللف اليزال متصال بكل أ
بإصدار إشارات إىل القلب وإىل العضالت وإىل األحشاء، وإىل مجيع اخلاليا املوجودة يف جسم احليوان إلرسال 

وهنا تتحرك اخلاليا واألحشاء والعضالت يف مجيع أجزاء جسم احليوان حتركات تشنجية تؤدي .. دماء إىل الدماغ
لب الذي يقوم بدوره بضخ الدماء إىل الدماغ، ولكن الدماء تندفع خارج جسم بدورها إىل دفع الدماء إىل الق

احليوان بدالل من الصعود إىل املخ، وذلك بسبب األوردة املقطوعة يف الرقبة، وهكذا يظل اجلهاز العصِب يعطي 
الدماء إشارات، وأجهزة اجلسم ترسل الدماء فتخرج خارج جسم احليوان، حىت يتم تصفية جسم احليوان من 

 .املوجودة فيه
                                                           

يدددددين املولدددددوي حممدددددد عمرالشدددددهري بناصدددددر اإلسدددددالم الرامفدددددوري ص البنايدددددة شدددددرح بدايدددددة املبتددددددي أليب حممدددددود بدددددن أمحدددددد الع .  1
، وتكملة البحر الرائق شدرح كندز الددقائق لإلمدام العالمدة حممدد بدن حسدني بدن علدي الطدوري احلنفدي القدادري 12ج434
 .الطبعة األوىل املطبعة العلمية/ 192/8ص 

 .2/782اإلقناع للشربيين .  2
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وهذا يؤكد إعجاز النهي عن كسر عنق احليوان ، وذحبه من القفا، حيث إنه مينع املدخ مدن إعطداء اإلشدارات 
 .املذكورة

 ؟ هل يتألم الحيوان بطريقة الذبح اإلسالمية ( ج) 
سددئل الددددكتور جدددون أيضددا عمدددا لدددو ُقطعددت العدددروق الدمويدددة الدديت يف مقدمدددة الرقبدددة عنددد احليدددوان، فمدددا الدددذي 

 حيدث هلذا احليوان ؟؟ 

بددأن مددا حيدددث علميددال للحيددوان أو اإلنسددان عنددد قطددع العددروق الدمويددة املوجددودة يف مقدمددة الرقبددة، : فأجدداب 
  ... هو إصابة هذا الكائن احلي باإلغماء فورال 

لدو مت خنددق أحدد األشدخاص مدن رقبتده، وُضدغط عليهدا قلديالل فإندده : قدام الددكتور بإعطداء مثدال لدذلك فقدال مث
سرعان ما يصاب بدوار شديد وعدم تركيز، وذلك لصعوبة وصول الددماء إىل املدخ، وإذا زادت مددة الضدغط علدى 

 .الرقبة يفقد اإلحساس ويصاب باإلغماء

: املدددذبوح  يشدددعر بدددأي آالم بعدددد قطدددع الرقبدددة مباشدددرة أم ال؟،  فقدددال عمدددا إذا كدددان احليدددوان : مث سدددئل أيضدددا
 . بالطبع ال فهو فاقد للوعي متامال 

 . مث سئل إذا كان فاقدا للوعي فلماذا يقوم بأداء هذه احلركات التشنجية اليت توحي بأنه يتأمل ؟؟

ة، خاطئدة متامدا، فقدد ثبدت بدأن أن الفكرة الشائعة بأن احليدوان حيدس ويتدأمل عندد ذحبده هبدذه الطريقد: فأجاب 
هددذا الكددالم علميددا خدداطئ متامددال ، وكمددا ذكرنددا أندده مبجددرد أن يددتم قطددع األوردة الدمويددة يصدداب احليددوان باإلغمدداء 

 (1.)ويفقد اإلحساس هنائيال 

 :ما يترتب على ترك الدماء في جسم الحيوان( د )   
الطبيدددة، أن تدددرتك الددددماء يف جسدددد احليدددوان دون هدددل مدددن األفضدددل مدددن الناحيدددة : سدددئل أيضدددا الددددكتور جدددون 

  تصفية ، أم أن األفضل هو تصفية جسد احليوان من الدماء ؟؟

الدماء من أخصب البيئات لنمو اجلراثيم، كما أهندا حتمدل بنفسدها مدواد ضدارة جلسدم : جون الدكتورفأجاب 
ا تكدددون بيئدددة صددداحلة وخصدددبة لنمدددو اإلنسدددان، ولدددو بقيدددت هدددذه الددددماء يف اللحدددوم بعدددد مدددوت احليدددوان مباشدددرة فإهنددد

  (.2)اجلراثيم، إىل جانب ما فيها من أمور كان البد وأن تتخلص منها 
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وعلى ما تقدم فإن إخراج الدماء والرطوبات من جسم احليوان هو مقصد الشارع احلكديم مدن الدذبح، وهدو  
مقصددد ال جيددوز تركدده أو التهدداون فيدده، ومددن مث فددإن أي طريددق للددذبح يددؤدي أو يظددن أندده يددؤدي إىل احنبدداس الدددماء 

 .  شرعا جائزةوالرطوبات يف جسد احليوان املذبوح، غري 

 إفالت عدد غير قليل من الطيور من الذبح، وموتها خنقا: موقف الشارع  الحكيم من حالة : ثانيا 
تبدني ممددا سددبق أن بعددض الطيددور تفلددت مددن الددذبح بالسددكني اآلليددة ، ومددن مث يكددون مصددريها هددو املددوت خنقددا 

 . مبجرد دخوهلا املاء املغلي املعد لنتف الريش

بسدبب دخوهلددا املداء املغلدي املعددد  ر مدن الدذبح، وموهتددا خنقداإفدالت عدددد غدري قليدل مددن الطيدو  :حالدةوبعدرض 
، ميكدن القدول بدأن الددماء والرطوبدات النجسدة قدد بقيدت يف الطيدور ومل ختدرج على احلكمة من الذكاةلنتف الريش، 

منها،  ومن مث اختلطت باللحم، وعليه ال ميكدن القدول بتحقدق احلكمدة الشدرعية مدن الدذكاة يف هدذه احلالدة، األمدر 
 .الذبائح حمرم شرعا الذي جيعل احلكم الشرعي لتناول هذه 

 الفرع الخامس 
 غمس الطيور في الماء المغلي قبل التحقق من موتها: المالحظة الخامسة

 وقوع الذبيحة في الماء قبل موتها: األحكام الشرعية المرتبطة بالمالحظة هي : أوال
املدددراد ذحبددده إذا نسدددب إىل غدددري عمليدددة الدددذبح ال حيدددل أكلددده، أن مدددوت احليدددوان :  جددداء يف املغدددين البدددن قدامدددة

وذلددك قياسددا علددى قددول احلنابلددة يف حددال مددا إذا ذبددح فددأتى علددى املقاتددل فلددم ختددرج الددروح حددىت وقعددت يف املدداء ، 
 .(1) أووطئ عليها شيء مل حتل

 ذلك  دليلو  
،  "وإن وقعددت يف املدداء فددال تأكددل : " قددول النددِب صددلى اهلل عليدده وسددلم يف حددديث عدددي بددن حددامت  :هددو 

، وألن الغدرق سدبب يقتدل ، فدإذا اجتمدع " من رمى طائرا فوقدع يف مداء فغدرق فيده فدال تأكلده:" وقول ابن مسعود 
 علدى خدروج الدروح ، فتكدون مع الذبح ، فقد اجتمع ما يبيح ومدا حيدرم ، فيغلدب احلظدر، وألنده ال يدؤمن أن يعدني

، (2)قد خرجت بفعلني مبيح وحمدرم فأشدبه مدا لووجدد األمدران يف حدال واحددة ، أو رمداه مسدلم وجموسدي فمدات 
 (. 3)إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام احلالل : والقاعدة الفقهية تقول 

  
                                                           

 325ص 13املغين ألبن قدامة ج.  1
 .325ص  13املغين  ج .  2
 .55ص  1، املبسوط للسرخسي ج 193ص  7البدائع ج .  3
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 المغلي قبل التحقق من موتهاغمس الطيور في الماء : موقف الشارع الحكيم من حالة : ثانيا 
أن غمدس الطيدور يف املداء املغلدي املعدد لنتدف : تبدنيي احلكم الشدرعي السدابق،على السابقة بعرض املالحظة 

الريش بعد ذحبها قبل موهتا مظنة موهتا، وموت احليوان املراد ذحبه إذا نسدب إىل غدري عمليدة الدذبح ميندع مدن حدل 
 .اليت غمست يف املاء بعد ذحبها قبل التأكد من موهتا وعلى هذا فيحرم أكل الطيور.  أكله

 الفرع السادس 
 غمس الطيور في الماء المغلي المعد لنتف الريش قبل أن تبرد: المالحظة السادسة  

 كراهة سلخ الحيوان أو حرقه قبل أن يبرد: األحكام الشرعية المرتبطة بالمالحظة، هي : أوال 
، وعليه فيجب شرعا أن يرتك احليوان بعد (1)احليوان أو حرقه قبل أن يربد اتفق الفقهاء على كراهة سلخ 

 .ذحبه حىت خترج روحه ويربد ، مث بعد ذلك يتم سلخه أو نتف ريشه
  :ووجه ذلك

 (.2)دون حاجة، وألنه عليه الصالة والسالم فعله ومضى عليه العمل  لحيوانأمل ليف ذلك زيادة أن  
 .وعليه يكره كل ما فيه زيادة أمل وتعذيب للحيوان دون حاجة 

 غمس الطيور في الماء المغلي المعد لنتف الريش قبل أن تبرد: موقف الشارع الحكيم من حالة: ثانيا 
غمس ميكن القول بأن  ،كراهة سلخ احليوان أو حرقه قبل أن يربد: حكم بعرض احلالة السابقة على 

الطيور يف املاء املغلي املعد لنتف الريش بعد ذحبها قبل أن تربد فيه زياد إيالم وتعذيب هلا، وهو منهي عنه ، 
هو كراهة غمس الطيور يف املاء املغلي املعد لنتف الريش بعد ذحبها قبل أن : الشرعي هلذه احلالةفاحلكم  وعليه
 . يربد ، مث بعد ذلك يغمس يف املاء املغلي ليتم نتف ريشه، ومن مث جيب شرعا ترك الطري بعد ذحبه حىت تربد

 الفرع السابع
 ذبح الطيور أمام بعضها البعض: عةالمالحظة الساب

 .كراهة ذبح الحيوان وحيوان آخر ينظر إليه : األحكام الشرعية المرتبطة بالمالحظة هي : أوال 
ينظر إليه ، ملا روي أن عمر رضي اهلل عنه رأى أنه يكره للذابح أن يذبح وحيوان آخر ( 3)ذكر الفقهاء 

 .رجال يفعل ذلك فضربه بالدرة حىت أفلت الشاة ، مث قال له سقها إىل املوت سوقا مجيال ال أم لك
                                                           

 .18ص  3،  اخلرشي ج  42ص  7، البدائع ج   194ص  8البحر الرائق ج .   1
 .18ص  3اخلرشي ج .  2
،  42ص  7،  البددددددددائع ج327ص  13، املغدددددددين ج  382ص  4،  زاد احملتددددددداج ج  352ص  4مغدددددددين احملتددددددداج ج .   3

 .18ص  3اخلرشي على خمتصر خليل ج 
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 ذبح الطيور أمام بعضها البعض :موقف الشارع الحكيم من حالة: ثانيا 

والدديت حتددث علددى عدددم تعددذيب الذبيحددة بعددرض هددذه املالحظددة والدديت قبلهددا علددى اآلداب الشددرعية للددذكاة ، 
،  جيدد أن ذبدح الطيدور أمدام بعضدها الدبعض ، والرفدق الدذي جداء بده اإلسدالم وأن عدم التعذيب هلا من اإلحسدان

هلا، وهو خمالف آلداب الذكاة الشرعية اليت حتدث علدى اإلحسدان، وعلدى هدذا فداحلكم وإيالم يعين زيادة تعذيب 
 . الشرعي يف هذه احلالة هو الكراهة

 الفرع الثامن
 تثبيت أرجل الطيور عند ذبحها: المالحظة الثامنة

 أن يساق الحيوان إلى المذبح برفق  : بالمالحظة ، هي األحكام الشرعية المرتبطة : أوال 
فال يوثق وال ( 1)أن يساق احليوان إىل املذبح برفق ، من اآلداب الشرعية للذكاة لفقهاء على أنه اتفق ا

وتنحر اإلبل معقولة اليد ، له ، ملا يف كل ذلك من عدم الرفق، وأن تذبح البقر والغنم مضجعةيشد أرج
 .اليسرى

اهلل كتب اإلحسان على كل  إن: )واألصل يف هذه اآلداب ماروي أن النِب صلى اهلل عليه وسلم قال 
 (2( )شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، ولريح ذبيحته 

وجاء يف اجملموع ( 3...." )تضجع على شقها األيسر أن السنة أخذ الشاة برفق و "  :جاء يف اخلرشي 
 فمذهبناوأما اإلبل  ذبح اإلبل قائمة والبقر والغنم  مضجعة ،أن األفضل أن الفقهاء أمجعوا على : " للنووي 

حنرها قائمة  فقاال سواء حنيفة  إال الثوري وأبا وبه قال العلماء كافة،  أنه يسن حنرها معقولة اليد اليسرى ،
حكي القاضي عياض عن عطاء أن حنرها  باركة معقولة أفضل من قائمة، وهذان ، وال فضيلة ، و باركةو 

 (4.)باألحاديث الصحيحةبان مردودان املذه

إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم : " واألصل يف ذلك كله ، قوله عليه الصالة والسالم 
 (.5)"فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته، ولريح ذبيحته

 . وعكسه مكروه، مطلوب شرعا عند الذبحفكل ما يعد من الرفق وعلى هذا 
                                                           

 ،  42ص  7، البدائع ج  194ص 8، البحر ج  382ص  4تاج ج ، زاد احمل 352ص  4مغين احملتاج ج .  1
، وأخرجده النسدائي يف سدننه  1748ص  3احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه كتداب الدذبائح ، أنظدر صدحيح مسدلم  ج .  2

 كتاب الذبائح ، أنظر سنن النسائي كتاب الذبائح
 .14ص  3اخلرشي ج .  3
 .92ص  9اجملموع ج .  4
 .احلديث سبق خترجيه .  5
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 تثبيت أرجل الطيور عند ذبحها: موقف الشارع الحكيم من حالة : ثانيا 

بعرض هذه املالحظة على اآلداب الشرعية للذكاة  اليت تقدم ذكرها واليت حتث على الرفق باحليوان عند 
عند ذحبها يف السري امليكانيكي تعليقها من أرجلها من خالل الذبح،  ميكن القول بأن يف تثبيت أرجل الطيور 

 ذيزيادة إيالم وتعذيب هلا،  وإنه ليس من الرفق وال من اإلحسان الذي حث عليه الشارع احلكيم ، والفيه 
 . ي ورد أيضا يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل سابق الذكرذسبق بيانه، و ال

 .  عند ذحبها اهة تثبيت أرجل الطيوركر   يف هذه احلالة، هو وعليه ميكن القول بأن احلكم الشرعي

 الفرع التاسع
 موتها ذبحها قبلمحل  منالطيور  تحريك ونقل: المالحظة التاسعة

قال الطياور مان محال ذبحهاا حتااى تحريااك ونكراهاة   :األحكاام الشارعية المرتبطاة بالمالحظاة ، هاي : أوال 
 تخرج أرواحها منها

، وأن حيركه احليوان وأن يكسر عنقه وأن يقطع عضوا منهيكره أن يبني رأس و : " جاء يف زاد احملتاج 
ه من زيادة إيالم وتعذيب للحيوان، وهو وذلك ملا يرتتب علي (1)وينقله إىل مكان آخر حىت خترج روحه منه 

قتلة ، إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا ال: )، لقوله صلى اهلل عليه وسلممنهي عنه
يوان وليس من الراحة حتريك ونقل احل، (2)(حد أحدكم شفرته، ولريح ذبيحته، وليفأحسنوا الذبحوإذا ذحبتم 

 . من حمل ذحبه قبل خروج روحه

 تحريك ونقل الطيور من محل ذبحها قبل موتها: موقف الشرع من حالة : ثانيا 

من تتنقل تتحرك و الطيور يف الذبح اآليل كما سبق ذكره تذبح وهي معلقة يف السري امليكانيكي، وتظل 
ىل مرحلة التعبئة، وهذا معناه أن الطيور ال ترتك يف حمل ذحبها حىت إوهي معلقة فيه حىت تصل ىل أخرى إلة اح
كما يتم يف الذكاة ن حتريك ونقل الطيور  تعذيب وإيالم هلا، وعلى هذا فإمما يعين زيادة  منها، رج أرواحهاخت

 .من حملها ذحبها قبل خروج أرواحها منها مكروه شرعااآللية 

 المطلب الثاني
 عند الذبححيا الحيوان  أن يكون

 :من شروط حل أكل الذبيحة املستأنسة أن تكون حية عند ذحبها
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 : على أقوالوا يف نوع احلياة املطلوبة للحل ، اختلفقد ورغم اتفاق الفقهاء على اشرتاط هذا إال أهنم 

إىل القدول بأنده يكتفدى حلدل الذبيحدة  األصدحيف أمحدد اإلمدام و ، واإلمام مالدك ، حنيفة  ذهب اإلمام أبوف (1)
 (1).بقيام أصل احلياة وقت الذبح قلت أو كثرت

احلياة بل تعترب حياة ال يكتفي بقيام أصل  على أنه  يوسف وحممد واإلمام أمحد يف قول وذهب أبو 
كالشاة املريضة والوقيذة والنطيحة وجرحية السبع إذا مل يبق فيها إال حياة قليلة، وتعرف احلياة بالصياح   ،مقدوره

أو بتحريك الذنب أوطرف العني أو التنفس، وأما خروج الدم فال يدل علي احلياة إال إذا كان خيرج كما خيرج 
 .(2) من احلي املطلق

 . إذا ذحبها وفيها قليل حياة علي الوجه الذي ذكرنا تؤكل عند أيب حنيفة رضي اهلل عنهوعلى هذا 

 وعن أيب يوسف روايتان، يف ظاهر الرواية عنه أنه إن كان يعلم أهنا ال تعيش مع ذلك فذحبها ال تؤكل ،
ار ما تعيش به أكثر وإن كان يعلم أهنا تعيش مع ذلك فذحبها تؤكل، ويف رواية قال إن كان له من احلياة مقد

    .إال فال و من نصف يوم فذحبها تؤكل 

 ،وقال حممد رمحه اهلل إن كان مل يبق من حياهتا إال قدر حياة املذبوح بعد الذبح أو أقل فذحبها ال تؤكل 
وإن كان أكثر من ذلك تؤكل، وذكر الطحاوي قول حممد مفسرا فقال إن علي قول حممد إن مل يبق معها إال 

 .(3) االضطراب للموت فذحبها فإهنا ال حتل وإن كانت تعيش مدة كاليوم أو كنصفه حلت

 (4.)روي عن اإلمام أمحد يف ذلكقريب ماروي عن أيب يوسف ما و  

فيه حياة مستقرة عند القطع ن فإن كا، حلل املذبوحىل القول باشرتاط احلياة املستقرة إب الشافعية هوذ
، وهو املذهب واملنصوص ، حيلوإن تيقن هالكه بعد اليوم واليومني ، وإن مل يكن فيها حياة مستقرة مل حل 

واملراد باحلياة ، األول  والصواب: ويف قول حتل يف احلالني ، ويف قول ال حتل يف احلالني ، قال صاحب اجملموع 
املستقرة، هي ما يوجد معها احلركة االختيارية بقرائن أو أمارات تغلب على الظن بقاء احلياة ويدرك ذلك 
باملشاهدة ، ومن أماراهتا احلركة الشديدة وانفجار الدم بعد قطع احللقوم واملريء، واألصح االكتفاء باحلركة 

 . جح ظن حرمالشديدة، فإن شك يف حصوهلا ومل يرت 

                                                           
ص  13ص ، املغين ج  7، منتهى اإلرادت ج 221ص  9،   املبدع ج23ص  3، اخلرشي ج 72ص 7البدائع ج.  1
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وأما احلياة املستمرة، فهي الباقية إىل خروجها بذبح أو حنوه ، وأما حركة املذبوح فهي اليت اليبقى معها 
 (. 1)َسع وال إبصار وال حركة اختيار 

املزىن وطوائف من األصحاب االكتفاء باحلركة الشديدة وهو األصح  واختار... : " وجاء يف اجملموع 
ارى ىف صحيحه معناه عن ابن عباس وقد وقعت  املسألة مرات ىف الفتاوى فكان اجلواب املختار وحكى البخ

فيها أن احلياة املستقرة تعرف بقرائن يدركها الناظر ومن عالماهتا احلركة الشديدة بعد قطع احللقوم  واملرئ 
ة وحدها فهذا هو وجريان الدم فإذا حصلت قرينة مع أحدمها حل احليوان واملختار احلل باحلركة الشديد

الصحيح الذى نعتمده وقد ذكر الشيخ أبو حامد وصاحبا الشامل  والبيان وغريهم  أن  احلياة  املستقرة ما 
معاء ومل  تنفصل فإذا ذكيت حلت وهذا جيوز أن يبقى معه احليوان اليوم واليومني بأن يشق جوفها وظهرت األ

 (. 2") الذى ذكره منزل على ما قدمناه واهلل تعاىل أعلم

 :ة ااااااااااااااااااااااااااااااألدل

أنه إذا مل يكن هلا حياة مستقرة علي الوجه الذي ذكرنا كانت ميتة معين فال تلحقها الذكاة   :وجه قولهما
 .كامليتة حقيقة 

حرمت عليكم امليتة واملنخنقة واملوقوذة ) : بقوله تعايلومن وافقه  استدل أبو حنيفة رضي اهلل عنه و 
  .."واملرتدية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم

استثين سبحانه وتعايل املذكي من اجلملة احملرمة واالستثناء من التحرمي إباحة ، وهذه  :وجه الداللة 
 (3. )مذكاة لوجود فري إال وداج مع قيام احلياة فدخلت حتت النص

أهنا أصابت شاة من غنمها فأدركتها فذحبتها حبجر، فسأل النِب صلى كعب    حديث جاريةوما روي يف  
 (4)  .كلوها: اهلل عليه وسلم فقال

يف شاة وقع قصبها أي  ولأتيت ابن عباس فسمعته يق: وما روى سعيد عن أيب طلحة األسدي قال
 (5.)يلقي ما أصاب األرض ويأكل سائرها  فقال األمعاء يف األرض ، فأدركها فذحبها حبجر ،
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فوصى ، وقبلت وصاياه،   ،جلرح إىل حد علم أنه ال يعيش معهوألن عمر رضي اهلل عنه انتهى به ا
 (1.)ووجبت العبادة عليه 

وقد أجاب أصحاب القول األول على ما استدل به أصحاب القول الثاين بأن النِب صلى اهلل عليه وسلم 
روي عن أمحد حيمل على شاة أن ماكما ،   قوهلممل يستفصل يف حديث جارية كعب ، ويف هذا ما يرد 

 أمعاؤها ومل تنب منها، فأما ما خرجت ، ألهنا يف حكم امليتوبانت منها فتلك ال حتل بالذكاة خرجت أمعاؤها
 (. 2) .فهي يف حكم احلياة تباح بالذكاة 

 :القول المختار  
بعد بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم يف شرط  حياة الذبيحة عند ذحبها يتبني يل واهلل اعلم أن القول املختار 

 ،لذبح قلت أو كثرتاالكتفاء حلل الذبيحة بقيام أصل احلياة وقت ا: الذي يرى  يف املسألة هو القول األول
 .ذلك لقولة أدلتهم وسالمتها من املعارضة و 

 .السابقالواردة في الشرط عرض حالة ذكاة الدجاج بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية على األحكام 
على ما سبق عرضه من أحكام يف شرط استقرار احلياة ، وبناء على القول املختار فيه والذي يكتفي  بناء

به حياة تصح معها الذكاة  تظل الدجاج بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية بقيام أصل احلياة ، ميكن القول بأن
سباب املنع األخرى ، واهلل أنتفت ، إذا ااحليوان الذي يذكى بناء على ذلك يكون حالل أكله  نأالشرعية، و 

 أعلم

هذه هي أهم املالحظات اليت ميكن إيرادها على الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة    
 الطيورتناول الكهربائية، واألحكام الشرعية املرتبطة هبا، وهذه املالحظات وتلك األحكام كفيلة بأن متنع حل 

التدويخ بالصدمة الكهربائية ، األمر الذي يدعو جملس جممع الفقه اإلسالمي اليت تذبح بالطريق اآليل بعد 
ج : الدويل املوقر إىل إعادة النظر يف سبب منع ذكاة الدجاج بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية الوارد يف البند

 جيوز تدويخ ال: " بشأن الذبائح، والذي بناه على ما نصه( 3/12) 97:من الفقرة اخلامسة من القرار رقم 
، "الدواجن بالصدمة الكهربائية، ملا ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إىل موت نسبة غري قليلة منها قبل التذكية

قوال أمن وذلك بناء على ما مت ذكره  وبناء احلكم باملنع على األسباب الواردة يف املالحظات السابقة، 
طلب الثاين من املبحث الثاين ، وبناء على ما جاء يف الفرع امليف ، عند ذبح احليوانالفقهاء يف اشرتاط احلياة 

ه قد ثبت باملشاهدة يف أكثر من مصنع من مصانع إنتاج اللحوم أن :الثاين من املبحث األول ، والذي جاء فيه
اليت متت زيارهتا، ومت إخراج عدد مخس دجاجات من السري امليكانيكي يف كل منها بعد تعرضها للتدويخ 
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الكهربائية وقبل ذحبها، أن الدجاجات ال متوت بعد الصدمة قبل الذبح، وأن الدجاجات تبدأ يف  بالصدمة
ليس فقط اإلفاقة بعد مضي دقيقة ونصف من وقت حدوث الصدمة،  مث تعود تدرجييا إىل اإلفاقة اليت تؤكد 

ة حتل معها الذكاة ها،  مما يعين أن الدجاجة بعد الصدمة عند الذبح تكون حية حياحياهتا بل استقرار 
ظل يف حالة إعياء يف هذه املدة إال إن حياهتا تظل مستقرة، واستقرار حياة الذبيحة يالشرعية، نعم إن بعضها 

كفي حلل املذبوح بناء على ما مت إيراده من أحكام شرعية يف الفر ع بل قيام اصل احلياة على القول املختار ي
 .العاشر، الذي سبق ذكره

ركات إنتاج اللحوم عن الذبح بالطريقة السابقة ، وتنتهي عن التعلل بعدم موت بعض فحىت تتوقف ش 
الدجاج بسبب الصدمة الكهربائية ، الذي بىن عليه اجملمع سبب املنع يف قراره السابق، ينبغي على اجمللس 

ة قبل الذكاة، إنه مع التسليم بعدم موت الدجاج بعد الصدم: املوقر تعديل السبب، حىت يقال هلذه الشركات
وضرورة تعديل سبب املنع الوارد يف  القرار املذكور، إال أن هذا ال يعين أن يغري اجملمع ما قرره من منع ذبح 

الذبح  ترد علىأخرى قة، وذلك ألن هناك مالحظات الدجاج بالصدمة الكهربائية إىل حل ذحبه هبذه الطري
 .اة ، متنع حل املذبوح من الدجاج هباهبذه الطريقة متثل خمالفات لألحكام الشرعية للذك
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 الخاتمة
 وتتضمن أهم النتائج

 :اخلروج بالنتائج اآلتية يل بإعداد البحث، ميكنين بعد توفيق اهلل تعاىل 

السائلة النجسة من اللحم  متييز الدماء والرطوبات: أن حكمة الشارع احلكيم من الذكاة ، هي  :أوال 
الحتقق هذه الغاية متنع حل املذبوح، ملا يرتتب على بقائها من َّنو ن كل ذكاة إ، وعليه فالطاهر

 .للجراثيم اليت تسبب الكثري من األمراض

 قيام  أصل احلياة يف الذبيحة عند الذبحالبد من  :ثانيا 

احللق واللبة، أو يف احللق كله وسطه وأعاله وأسفله، وأنه ال جيوز : أن حمل الذبح هو ما بني  :ثالثا 
 . يف غري هذا احملل باإلمجاع الذبح

 . لتحقق الذكاة الشرعية قطع ثالثة من العروق األربعة أي ثالثة منهاوجوب   :رابعا

أن التسمية على الذبيحة يف الذكاة االختيارية فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، وعلى هذا  : خامسا 
 .الفقهاء فإن تركها الذابح عامدا حيرم املذبوح على املختار من أقوال

أن التسمية يف الذكاة االختيارية تكون على الذبيحة ال على اآللة، وأهنا تكون على كل ذبيحة  :سادسا 
على حدة، وأن وقتها هو عند الذبح، وعليه فال تصح التسمية على جمموعة من الطيور مرة 

 .واحدة بتسمية واحدة 

 .هقبل موتاملطلوبة حيل املذبوح إال إذا مت قطع العروق  أن الذبح من القفا ال  :سابعا 

  عدم احلليوجد شبهة  عدم التيقن من قطع العروق املطلوب قطعها شرعاإن   :ثامنا 

 .مةاحلر يوجد شبهة  عدم الدقة يف إصابة السكني اآليل حملل الذبح إن  :تاسعا 

يف املاء املغلي املعد لنتف الريش  إفالت عدد غري قليل من الطيور من الذبح، وموهتا خنقا إن  :عاشرا
 .مينع من حلها

 .يوجد شبهة عدم احلل غمس الطيور يف املاء املغلي قبل التحقق من موهتاإن  : حادي عشر

من زيادة إيالم ، ملا فيه غمس الطيور يف املاء املغلي املعد لنتف الريش قبل أن تربدإنه يكره   :ثاني عشر
 . وتعذيب هلا

 .نه ينايف اإلحسان والرفق املطلوب شرعاإل، ذبح الطيور أمام بعضها البعضيكره   :ثالث عشر
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، وهو منهي عنه ، ملا فيه من زيادة إيالم وتعذيب هلاتثبيت أرجل الطيور عند ذحبهايكره   :رابع عشر
 .شرعا

 .، ملا فيه من زيادة إيالم وتعذيب هلامن حمل ذحبها قبل موهتاحتريك ونقل الطيور يكره : خامس عشر 

عن الذبح اآليل الذي يورث  ،إنه ميكن االستغناء بالذبح اليدوي ملا فيه من تيقن حل املذبوح : عشر سادس
 .شبهة حرمة املذبوح

 .املنصوص عليها إن الصدمة الكهربائية ال متيت الدجاج إذا وافقت الضوابط الفنية  :سابع عشر

 : توصية 
من الفقرة خامسا من قرار جممع الفقه اإلسالمي (ج) :ينبغي على اجمللس املوقر إعادة النظر يف البند (1)

الدويل، بشأن منع ذبح الدجاج بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية، وإرجاع املنع الوارد فيه إىل األسباب 
 . يف البحثيل يف املالحظات الواردة على الذبح اآل ملبينةا

 للذبح تريح الذابحجديدة ابتكار وسائل على  للعمل، ميةمناشدة اجلهات املختصة يف الدول اإلسال (2)
  .وحتقق الذكاة الشرعية 
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 مراجع البحث

 كتب الفقه: أوال 
 .هد952شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن جنيم احلنفي املتوىف سنة  البحر الرائق (1)

ترتيددب الشددرائع لإلمددام عددالء الدددين أيب بكددر بددن مسددعود الكاسدداين احلنفددي ، امللقددب بدددائع الصددنائع يف  (2)
 -هددددد 1422طبعددددة ثانيددددة .هددددد طبعددددة دار الكتدددداب العددددريب بددددريوت لبنددددان785مبلددددك العلمدددداء ، املتددددوىف 

 .م 1982

 .هد 797وهناية القتصد حملمد بن أمحد بن رشد القرطِب أبو الوليد املتوىف سنة  بداية اجملتهد (3)

بنايددددة شددددرح بدايددددة املبتدددددي أليب حممددددود بددددن أمحددددد العيددددين املولددددوي حممددددد عمرالشددددهري بناصددددر اإلسددددالم ال (4)
 ،12ج434الرامفوري ص 

تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإلمام العالمة حممد بن حسني بن علي الطدوري احلنفدي القدادري   (7)
 .الطبعة األوىل املطبعة العلمية

 .تصر خليل ، مطبوع مع اخلرشيحاشية الشيخ العدوي على خم (4)

طبعدددة دولدددة . مطبدددوع مدددع الشدددرح الصدددغري . حاشدددية الصددداوي للشددديخ أمحدددد بدددن حممدددد الصددداوي املدددالكي  (5)
 . 1412/1989اإلمارات العربية املتحدة 

حتقيددق . أليب احلسددن علددي بددن حممددد بددن حبيددب املدداوردي البصددري . احلدداوي الكبددري شددرح خمتصددر املددزين  (8)
مكتبدة دار البداز ، مكدة املكرمدة . د معوض ، والشيخ عادل أمحدد عبدد املوجدود وتعليق الشيخ علي حمم

 . 1414/1994طبعة أوىل . دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان . 

 . اخلرشي على خمتصر خليل طبعة دارصادر بريوت (9)

 هد ، دار الفكر1288الدر املختار البن عابدين املتوىف سنة  (12)

 .هد454لنووي املتوىف سنة وعمدة املفتني ل روضة الطالبني (11)

زاد احملتدداج بشددرح املنهدداج للعالمددة الشدديخ عبددداهلل بددن الشدديخ حسددن احلسددن الكددوهجي، حتقيددق ومراجعددة  (12)
 -هدد 1425طبعدة ثانيدة . عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري،طبعة إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي بدولة قطدر

 .م1985

 .مطبوع مع فتح القدير ،ألكمل الدين البابريت العناية على اهلداية  (13)
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  .قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل (14)

 .   هد955يف حل الفاظ أيب شجاع ، حملمد الشربيين اخلطيب ، املتوىف سنة اإلقناع  (17)

املبدع يف شرح املقنع أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بدن حممدد بدن مفلدح املدؤر   (14)
 .م1959 -هد 1399اإلسالمي دمشق الطبعة األوىل احلنبلي، طبعة املكتب 

 .هد، طبعة دار املعرفة483املبسوط لشمس األئمة السرخسي املتوىف سنة  (15)

هدد ، طبعدة إدارة 454اجملموع شدرح املهدذب لإلمدام أيب زكريدا حميدي الددين بدن شدرف الندووي املتدوىف سدنة  (18)
 .الطباعة املنريية 

 .هد955ملنهاج حملمد اخلطيب الشربيين ، املتوىف سنة إىل معرفة معاين ألفاظ ا مغين احملتاج (19)

املغدددين ملوفدددق الددددين أيب حممددددد عبدددداهلل بدددن أمحددددد بدددن حممدددد بدددن قدامددددة املقدسدددي اجلمددداعيلي الدمشددددقي  (22)
. الصدداحلي احلنبلددي ، حتقيددق الدكتورعبددداهلل بددن عبددد احملسددن الرتكددي ، والدددكتور عبددد الفتدداح حممددد احللددو

 . مية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعوديةتوزيع وزارة الشؤون اإلسال

منتهدددى اإليدددرادات يف مجدددع املقندددع مدددع التنقددديح وزيدددادات، لتقدددي الددددين حممدددد بدددن أمحدددد الفتدددوحي احلنبلدددي  (21)
هدددد، حتقيدددق الددددكتور عبدددد اهلل بدددن عبدددد احملسدددن الدددرت كدددي ، طبعدددة 952الشدددهري بدددابن النجدددار املتدددوىف سدددنة 

 .م1999 -هد 1419أوىل  مؤسسة الرسالة طبعة

. هدد1295حاشية منتهى اإلرادات لعثمان بدن أمحدد بدن سدعيد النجددي الشدهري بدابن قائدد املتدوىف سدنة  (22)
 .مطبوع املنتهى

 .اهلداية شرح بداية املبتدي للمرغيناين ، مطبوع مع العناية شرح اهلداية  (23)

العبداس أمحدد بددن محدزة أبدن شددهاب إىل شدرح املنهدداج لشدمس الددين حممددد بدن أمحدد بددن أيب  هنايدة احملتداج (24)
 هد 1224الدين الرملي الشهري املتوىف سنة 

 كتب السنة : ثانيا 
 .هد274املتوىف سنة  البخارياجلامع الصحيح املختصر حملمد بن إَساعيل أبوعبداهلل البخاري  (27)

 .هد 241املتوىف سنة ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري صحيح مسلم  (24)

 لإلمام جالل الدين السيوطياجلامع الكبري للسيوطي  (25)

 .هد387سنن الدارقطين لعلي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي املتوىف سنة  (28)
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 .هد478: ألمحد بن احلسني بن علي ين موسى أبو بكر البيهقي املتوىف سنة  السنن الكربى (29)

 .هد211املتوىف سنة ألبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  مصنف عبد الرزاق (32)

 هد 323سنن النسائي ، اجملتىب من السنن ألمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي املتوىف سنة  (31)

 كتب أخرى: ثالثا 
 .العددان الثالث و الرابع  -جملة اإلعجاز العلمي  (32)
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 فهرس المحتويات

 رقم الصفحة املوضوع

 املقدمة  
 خطة البحث  
  اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائيةاملبحث األول يف الذكاة  

  الفرع األول يف املراحل اليت متر هبا الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة
 الكهربائية

 

o  تعليق الطيور يف السري امليكانيكي :  األوىلاملرحلة  

o مرور الطيور باحلوض املكهرب : املرحلة الثانية  

o  الذبح بالسكني اآليل : املرحلة الثالثة  

o  غمس الطيور يف املاء املغلي املعد لنتف الريش: املرحلة الرابعة  

o  استخراج األحشاء من الطيور املذبوحة:  اخلامسةاملرحلة  

o  تعبئة اللحوم :  السادسةاملرحلة  

 الثاين يف مدى احلاجة إىل الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة  الفرع
 الكهربائية، وأثر الصدمة الكهربائية على حياة الطيور قبل ذحبها

 

o احلاجة إىل ذبح الطيور آليا بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية  مدى  

  أثر الصدمة الكهربائية على حياة الطيور قبل الذبح

  الثالث يف أهم املالحظات الشرعية على طريقة الذكاة اآللية للطيور بعد الفرع
 التدويخ بالصدمة الكهربائية

 

o  التسمية على جمموعة كبرية من الطيور مرة واحدة: املالحظة األوىل  

o  عدم التيقن من قطع العروق املطلوب قطعها شرعا : املالحظة الثانية  

o عدم الدقة يف إصابة السكني اآليل حملل الذبح: الثالثة  املالحظة.  
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o إفالت عدد غري قليل من الطيور من الذبح، وموته خنقا: الرابعة  املالحظة  

o غمس الطيور يف املاء املغلي قبل التحقق من موهتا: اخلامسة  املالحظة  

o  الريش قبل أن غمس الطيور يف املاء املغلي املعد لنتف : املالحظة السادسة
 تربد

 

o ذبح الطيور أمام بعضها البعض: السابعة  املالحظة  

o  تثبيت أرجل الطيور عند ذحبها:  الثامنةاملالحظة  

o  نقل الطيور من حمل ذحبها قبل موهتا:  التاسعةاملالحظة  

  املبحث الثاين موقف الشريعة اإلسالمية من املالحظات على الذكاة اآللية للطيور
 التدويخ بالصدمة الكهربائيةبعد 

 

  موقف الشارع احلكيم من املالحظات الواردة على الذكاة اآللية  األولاملطلب
 للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية،

 

o  التسمية على جمموعة كبرية من الطيور مرة : املالحظة األوىل : الفرع األول
 واحد

 

  باملالحظة، هي التسمية من حيث األحكام الشرعية املرتبطة : أوال :
 حكمها، ووقتها، وعلى ما تكون

 

 حكم التسمية يف الذكاة: األول  

 األدلة :  
  سبب االختالف:  

  التسمية يف الذكاة االختيارية على الذبيحة ال على اآللة: الثاين  

 وقت التسمية يف الذكاة االختيارية : الثالث  

  التسمية على جمموعة كبرية من الطيور مرة واحدة: منموقف الشارع احلكيم : ثانيا 

o  عدم التيقن من قطع العروق املطلوب قطعها : الفرع الثاين املالحظة الثانية
 شرعا
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 العروق اليت تقطع يف : الشرعية املرتبطة باملالحظة، هي  األحكام: أوال
 الذبح

 

 االختالف سبب:  

  املختارالقول :  

  عدم التيقن من قطع العروق : الشارع احلكيم من موقف: ثانيا
 املطلوب قطعها شرعا

 

o  وهي حالة عدم الدقة يف إصابة السكني : الفرع الثالث املالحظة الثالثة
 اآليل حملل الذبح

 

 حمل الذبح يف البقر : األحكام الشرعية املرتبطة باملالحظة، هي: أوال
 والغنم والطيور وحنومها

 

   الذبح يف البقر والغنم والطيور وحنومها حمل  

  َُهة   اْلَقْطعم عند الذبح جم

 االختالف هو  سبب  :  

  خطأ قفاهاإذا جرحها يف : أوال:  

  من قفاها اختيارا جرحهاإذا  

  فإن مل يعلم هل كانت فيها حياة مستقرة قبل قطع احللقوم واملريء أم
 :ال

 

    القول املختار:  

  عدم الدقة يف إصابة السكني : الشارع احلكيم من حالة موقف: ثانيا
 اآليل حملل الذبح

 

o  وهي حالة إفالت عدد غري قليل من الطيور : الفرع الرابع املالحظة الرابعة
 من الذبح، وموهتا خنقا

 

  حكمة الشارع من : األحكام الشرعية املرتبط باملالحظة هي : أوال
 الذكاة

 



41 

 

  ( أ ) املسلمني  يف حكمة الشارع من الذكاة ما نقل عن فقهاء:  

  ( ب )ما نقل عن بعض املختصني من غري املسلمني يف عصرنا:  

 (ج )هل يتأمل احليوان بطريقة الذبح اإلسالمية ؟  

  ( د )ما يرتتب على ترك الدماء يف جسم احليوان:  

  إفالت عدد غري قليل من : موقف الشارع  احلكيم من حالة : ثانيا
 الطيور من الذبح، وموهتا خنق

 

o غمس الطيور يف املاء املغلي قبل التحقق : الفرع اخلامس املالحظة اخلامسة
 من موهتا

 

 وقوع الذبيحة يف املاء : األحكام الشرعية املرتبطة باملالحظة هي : أوال
 قبل موهتا

 

  غمس الطيور يف املاء املغلي : موقف الشارع احلكيم من حالة : ثانيا
 قبل التحقق من موهتا

 

o  غمس الطيور يف املاء املغلي املعد لنتف : الفرع السادس املالحظة السادسة
 الريش قبل أن تربد

 

  كراهة سلخ احليوان : األحكام الشرعية املرتبطة باملالحظة، هي : أوال
 أو حرقه قبل أن يربد

 

  املغلي غمس الطيور يف املاء : موقف الشارع احلكيم من حالة: ثانيا
 املعد لنتف الريش قبل أن تربد

 

o ذبح الطيور أمام بعضها البعض: الفرع السابع املالحظة السابعة  

  كراهة ذبح احليوان : األحكام الشرعية املرتبطة باملالحظة هي : أوال
 .وحيوان آخر ينظر إليه 

 

  ذبح الطيور أمام بعضها : موقف الشارع احلكيم من حالة: ثانيا
 البعض

 

o تثبيت أرجل الطيور عند ذحبها: الفرع الثامن املالحظة الثامنة  
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  أن يساق احليوان :  األحكام الشرعية املرتبطة باملالحظة ، هي : أوال
 إىل املذبح برفق 

 

  تثبيت أرجل الطيور عند : موقف الشارع احلكيم من حالة : ثانيا
 ذحبها

 

o الطيور من حمل ذحبها قبل حتريك ونقل : الفرع التاسع املالحظة التاسعة
 موهتا

 

  كراهة حتريك : األحكام الشرعية املرتبطة باملالحظة ، هي : أوال
 ونقل الطيور من حمل ذحبها حىت خترج أرواحها منها

 

  حتريك ونقل الطيور من حمل ذحبها : موقف الشرع من حالة : ثانيا
 قبل موهتا

 

  الذبحاملطلب الثاين أن يكون احليوان حيا عند  

  األدلدددددددددددددددددددددددددددددة:  

  القول املختار:  

  عرض حالة ذكاة الدجاج بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية على
 وجب حياة املذبوح عند ذحبه: األحكام الواردة يف شرط 

 

  اخلامتة  

  مراجع البحث  

 فهرس احملتويات  

 

 



 

 والعشرون احلادية الدورة
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 الخالصة   
امهها أن األصل يف ميتة  نمو   السنةو يف الكتاب  حددت شروط وأحكامللذبائح يف الشريعة االسالمية  

يوان لكن تدويخ احلو . إن أفضل طريقة للذكاة هي الذبح بدون تدويخ .احليوان املباح األكل احلرمة إال املذكى
دوخ احليوان بطرق وي .تصدر منتوجاهتا اىل دول اسالميةيف دول غربية عديدة تشريعات و قوانني تبطاً بر أصبح م

هنالك جمازر و . خمتلفة قبل ذحبه بغض النظر عما إذا كانت الطرق املستخدمة تؤدي اىل موته قبل الذبح أم ال
إىل احتمالية   دون االكرتاث احيانا  جتاريةسباب أل التدويخختتار طرق دول اسالمية بعضها عديدة  يف دول 

 . قليلة من احليوانات قبل التذكيةموت نسبة غري 
 Electricalُ) املستخدمة هي التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية ومن طرق التدويخ

Stunning)  أحياناً ة الصدمة الكهربائيؤدي وقد ت.  احلسو فقدان الوعي و اإلغماء حاالت اليت تؤدي  إىل
وختتلف  . املسلمنيعلى احليوان ليصبح أكل حلمه حرام موت السكتة القلبية وتوقف القلب عن العمل مث إىل 

شدة التيار و مصدر و الضوابط اخلاصة بنوع و املستخدمة  التدويخطريقة و نتيجة الصدمة الكهربائية حسب نوع 
أوهلما   ختضع هذه الضوابط إىل عاملني مهمنيو  .ارالفرتة اليت يتعرض خالهلا احليوان لذلك التيو الكهربائي 

ياخذها املنتجون بعني االعتبار   جتاريةالثاين اعتبارات و الرفق باحليوان و قوانني حكومية تشريعية متعلقة حبقوق 
  .كالمهاو كعامل الوقت أ
وبعض أنواع الدواجن و األرانب و اخلنازير و اخليول و األبقار ة مع الكهربائي التدويخ بالصدمةيستخدم 

 :هيو ة طرق رئيسية لتدويخ احليوان بالصدمة الكهربائية مخس يناقش البحثو . األمساك
 .استخدام احلمام املائي املكهرببالتدويخ  (1)
  .استخدام الصدمة الكهربائية من الرأس اىل الظهرب التدويخ (2)
  .من الرأس اىل اجلسم استخدام الصدمة الكهربائيةب التدويخ (3)
 .الصدمة الكهربائية للرأس فقط ستخداماب التدويخ (4)
  .بعد الذبح استخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقطب لتدويخا (5)

تساؤالت عديدة حباجة اىل  هناك تبقىو . تؤدي اىل موت احليوان قبل ذحبهقد من هذه الطرق  بعضإن 
أثناء حس لل اً فاقد انفعالة جلعل احليو  ةالكهربائيالصدمة اجوبة حول أفضل طريقة لتحديد ما اذا كانت عملية 

هل  يوجد يف دول اهل الكتاب قوانني . ماهي الطرق اليت قد ينجم عن استخدامها موت احليوان. ام الذحبه 
املستهلكني و أ( الذابح)توصيات دينية تلزم معتنقي الديانة املسيحية  من املنتجني و سارية يف الوقت احلاضر أ

املستوردين لذبائحها و زائريها و املسلمني الذين يعيشون يف تلك الدول  اإلمر الذي يثري تساؤل بعدم أكل امليتة؟
إن اإلحسان يف الذبح شرط من . م متوت قبل الذبحهعن شرعية أكل طعام اهل الكتاب إذا كانت ذبائح

  ؟حيوانيب للتعذالتدويخ يعترب  هلف ،شروط املسلمني
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 تدويخاستخدام  طرق ال حليوان يف العامل بأنالتقارير الفنية ملراكز  حقوق او تشري البحوث العلمية و 
كالمها يعرض احليوان و النخاع الشوكي أو بالصدمة الكهربائية اليت مير التيار الكهربائي فيها من خالل القلب ا

 بإستخدام احلمام املائي املكهرب هاتدوخيحيصل ذلك يف الدواجن عند و  .قبل الذبحللسكتة القلبية مث املوت 
" الصدمة الكهربائية من الرأس اىل الظهر"طرق  عند استخدام( املاشيةو األغنام  )كبرية احليوانات الو 
استخدام الصدمة الكهربائية للرأس ب تدويخال"أما فيما خيص  ". الرأس اىل اجلسمالصدمة الكهربائية من "وأ

لصدمة الكهربائية لايري معو فهناك مواصفات  (املاشيةو األغنام  )يوانات الكبرية احلواليت تستخدم مع "  فقط
بأهنا عكوسة  هذه الطريق ميكن تصنيفال تؤدي اىل موت احليوان قبل ذحبه أي تطبق يف بعض اجملازر 

(Reversible Stunning.)  بلفنية إلستخدام هذه الطريقة مع اإلمواصفات و ال يوجد أحباث أو . 
ع أن قيتو اليت و الكهربائية للرأس فقط  يتطرق البحث اىل استخدام تقنية حديثة لتدويخ الدواجن بالصدمة

  .استخدامه كثري من فقهاء املسلمنيتكون بديالً عن احلمام املائي املكهرب الذي يعرتض على جواز 
اىل طريقة التدويخ باستخدام تقنية الطاقة الكهرومغناطيسية  كذلك  يتطرق البحث

(Electromagnetic Energy) اقرتح مؤخرًا استخدام و العلمية  وهي تقنية حديثة يف طور التجارب
 . لوصف هذه التقنية (Diathermic Syncope)" اإلغماء احلراري"مصطلح 

حبث و على معاجلة  تركز غريهاو  فيما يتعلق بالتدويخ بالصدمة الكهربائيةان الدراسات والبحوث املنشورة 
ال توجد و . كفاءة االنتاجو ارية كاجلودة عوامل اإلنتاج التجو حقوق احليوان بدأ تتعلق مبتلك اليت و امور طبية أ

ذبح ألي نظام ( اييسقمو مواصفات )عايري املدراسات هتدف اىل حتديد و متوفرة  احبوث علمية كافية هناك 
فإن من الضروري عليه و . اشراف مرجع شرعيو توجيه له و ئية الصدمة الكهربايعمل على التدويخ باسالمي 

للنظر يف إعتماد تقدم اىل جممع الفقه اإلسالمي الدويل  لذبح اإلسالميختص اجتارب علمية و إلقيام بأحباث 
معايري اليت ميكن من خالهلا توفري وسيلة تدويخ فعالة ذات تأثري عكوسي يفقد احليوان وعيه وإحساسه بصورة 

مع املعايري  تلكو ال تتناقض مؤقتة حلني زوال تأثري الصدمة حبيث ال تسبب تعذيباً للحيوان وال موته قبل ذحبه، 
 . تشريعات وقوانني حقوق احليوان الصادرة يف الدول الغربية
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 المقدمة
 . احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعني

كل احلرمة منها أن األصل يف ميتة احليوان املباح األو السنة و للذبائح أحكام وردت تفاصيلها يف الكتاب 
ُم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغرْيِ الّلِه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َوالْ :إال املذكى لقوله تعاىل َمْوُقوَذُة ﴿ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ

ْيُتْم﴾ ُبُع ِإالَّ َما ذَكَّ  اجلراد لقولهو وقد استثين من حرمة أكل امليتة السمك ، ( 1)َواْلُمتَ َردِّيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَّ
( أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما امليتتان فاحلوت واجلراد، وأما الدمان فالكبد والطحال)صلى اهلل عليه وسلم 

األصل فيما ذكى من احليوان مأكول اللحم من املسلم والكتايب كذلك فإن .(2)صحيح ابن ماجة كما ورد يف
ُم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر﴾ : قوله تعاىل: دليلهاو له ما مل يعلم ما يقتضي التحرمي أنه حالل أك ﴿ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ

ْيُتْم﴾: إىل قوله تعاىل واملخاطب يف هذه  اآلية املسلمون فمىت ذكى املسلم ذبيحته فهي ،  (3)﴿ِإالَّ َما ذَكَّ
.   (4)﴿َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكْم﴾:قوله تعاىلو ذبائحهم فه أما دليل أهل الكتاب يف حل. حالل

ذبائحهم كما فسره مجع من و فقد بينت اآلية حل طعام أهل الكتاب للمسلمني واملراد بطعامهم هنا ه
لى ذبيحته متعمدا مل يذكر اسم  اهلل عو أن من ذبح لغري اهلل أو .  الصحابة وإمجاع العلماء على حل ذبائحهم

﴿َواَل تَْأُكُلوْا ِمَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم الّلِه : دليل ذلك يف قوله تعاىلو . كتايبو ال تؤكل ذبيحته وإن كانت من مسلم أ
 . (6)﴿َوَما أُِهلَّ ِلَغرْيِ الّلِه بِِه﴾: وقوله تعاىل،   (5)َعَلْيِه﴾

قطع احللقوم واملريء و الذبح هومن شروط 
وهي الطريقة املفضلة شرعًا يف  .والودجني

ر والطيور وحنوها، وجتوز يف ابقتذكية الغنم واال
 األمثل يفو األسرع طريقة هي الو . غريها

حصول حالة اإلغماء السريع عند احليوان 
فإذا . فقده لوعيه وعدم شعوره بأمل الذبحو 

فاض فجائي لضغط حيصل إخن جني الودقطع 

                                                           
  3،  املائدة (1
2) 212 . 

 . 3املائدة،  (3

 . 5املائدة،  (4
 . 121األنعام  (5
 . 3املائدة،  (6

 القصبة الهوائيةوالمرئ ويتحقق الذبح بقطع الوردة الوداجية  5شكل 
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سبب ذلك حيصل يو ا الدماغ بذلك يتوقف األوكسجني عن تغذية خاليو اغ الدم اىل الدم تدفقتوقف يو الدم 
  .1الشكل رقم  لوعيفقدان ل

قام هبا باحثون من علمية وقد شارك الباحث يف مشاهدة جتربة 
على التجربة اجريت الكلية امللكية البيطرية يف جامعة لندن حيث 

قع لتحديد مو ( 2113)بلجيكا  بقرة يف احدى اجملازر يف 62
عالقته بسرعة و  تدويخعند ذحبها بدون لماشية ل (لرقبةا) الذبح

وقع العلوي املوكانت النتائج األولية تشري اىل أن . فقدان الوعي
   ملاشية عند ذبح ا أفضل موقع لإلسراع من فقدان الوعيو للحلقوم ه

احليوانات تساق أثناء الذبح ولغرض السيطرة على احليوانات الكبرية 
بعدها يتم . (2الشكل رقم ) ذراع يساعد على رفع الرأس بلطف دون إيذاء احليوانيف مقدمته  وقداىل صن

غزارة إهنيار و ه لها الباحث ات اليت سجمن املالحظو . الودجنيو املرئ و الذبح بسكني حادة لقطع احللقوم 
 الذبح قورنت الطريقة عندإذا ما الحظ غزارة إهنيار دم ِماثلة تومل  . عند الذبحالدم عند وقت مرور الشفرة 

 . الصعق باملسدس الواقذب

قوانني دول تشرتط و .  شروط ذبائح املسلمني معتعارض تو تتفق أذبح احليوانات مبا قد  تطورت تقنيات
طرق استخدام غري أهل الكتاب تدويخ احليوان عن طريق و من أهل الكتاب أ سكاهنا غربية عديدة سواء كان

 . بذلك تصبح تلك اللحوم حمرمة على املسلمنيو تؤدي اىل موت احليوان قبل ذحبه قد منها تلك اليت خمتلفة 
زائريها و تسري حاليًا هذه القوانني على الذبائح املستهلكة من قبل املسلمني الذين يعيشون يف تلك البلدان و 

ية عديدة ومنها ومن اجلدير بالذكر أن هناك قوانني يف دول غرب .الذبائح املصدرة اىل الدول اإلسالميةو أ
يف يومنا هذا ال و . (2املصدر ) األسالميةو بريطانيا تستثين شرط التدويخ للمستهلكني من الديانتني اليهودية 

وبعد . يشرتط املستهلكني من معتنقي الديانه املسيحية على وجوب أن تكون ذبيحتهم حية عند الذبح
توصيات دينية تلزم معتنقي و ة يف الوقت احلاضر أالتحرى مل جيد كاتب هذه البحث عن وجود أي قوانني ساري

لذلك وجب على املسلمني احلرص   .املستهلكني بعدم أكل امليتةو أ( الذابح)الديانة املسيحية  من املنتجني 
مواد جنسة كالدم و ضمان عدم خلطها مع حلوم حيونات ذحبت وهي ميتة أو بأن يتحروا عن شرعية الذبائح 

من جهة اخرى فإن عدد املسيحني يف تناقص يف دول مصنفة على اساس اهنا و . اليت حرمت على املسلمني
ففي بريطانيا اليت عرف سكاهنا باعتناقهم للديانة املسيحية فإن عدد .  كاهنا من اهل الكتابدول س

فقد كتب روبرت بوث يف صحيفة  ني،امللحدين يف تزايد ملحوظو عدد الالدينيني او املسيحيني يف تناقص 
بأن مسح اإلحصاء السكاين يشري بأن املسيحيون سيصبحون األقلية  11/12/2112ين يف عددها يف الغارد

 صندوق ذبح الماشية بدون تخدير 3الشكل 
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األمر جيعل ضرورة إعادة النظر يف  إن هذا. نيعزى ذلك اىل تزايد عدد الالدينيو ( 14املصدر )  2112يف 
 .لفتاوى املتعلقة بأكل أهل الكتابا

 .دًا للوعي واحلس حلني موته عن طريق اهراق دمهجلعله فاقخمتلفة يدوخ احليوان بإستخدام طرق 
قد تؤدي طريقة التدويخ يف بعض األحيان و  .وتستخدم اجملازر طرق خمتلفة من الصعق لتدويخ احليوان قبل ذحبه

وال يستخدم الصعق كتلبية  لقوانني الدول فقط بل ختتار بعض اجملازر يف دول  .إىل موت احليوان قبل ذحبه
موت نسبة غري دون االكرتاث إىل خطورة جتارية إسالمية استخدام طرق الصعق ألسباب  عديدة بعضها دول

 .قليلة من احليوانات قبل التذكية

يف هذا البحث بعض املعلومات خياهلا كاتب البحث ضرورية وجيب أن تكون بني أيدي ذوي العلم و 
 .  عاصرة يف الذبحبطالن استخدام التقنيات املو الشرعي ليتسىن هلم االفتاء بصالحية أ

غري إسالمية أحكام الذبائح يف ظل تقنيات الذبح املعاصرة و لقد حبث فقهاء املسلمني يف دول اسالمية أ
  ،صدرت فتاوى ووجهات نظر خمتلفة يف هذا املوضوع الشائكو . احليوان قبل ذحبه تدويخإستخدام طرق و 

  املعلومات الفنيةو الدراسات و الع على البحوث من أجازهذه املسألة  بشروط واضحة بعد  اإلطالفقهاء فمن 
ومنهم من  مل منهم من إجتهد بناء على زيارة اجملازر و ومنهم  من أجاز بناء على اطالعه على حاالت بسيطة 

احلرية عند الكثري من املسلمني و خلق حالة من اإلضطراب و موضوع هذا حول تضارب االراء أدى إىل جيزِما 
يعترب جممع الفقه و . صعق احليوان قبل ذحبهو ر أختديذبائح اليت يستخدم فيها طرق املستهلكني للحوم ال

 كبريةأمهية  ضوع التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي من املراكز الفقهية اليت أولت هذا املو الدويل اإلسالمي 
التقنيات و  مبشاركة الفقهاء واألطباء وخرباء متخصصني يف علوم احليواناإلجتماعات و فعقدت الندوات 

يناقش هذا البحث  و  .النتائج املرتتبة عن استخدامهاو ملعرفة احلقائق املرتبطة بتلك التقنيات  األغذيةو اللحوم و 
مالحظات وثقت بناء على  و أحباث منشورة يف الوسط العلمي حول تلك التقنيات و نتائج لتجارب علمية 

 .ملن يطلع عليه  فائدةو ذ آمال أن يكون البحث  اوروباو ندا نيوزيلو زيارات الباحث امليدانية جملازر يف اسرتاليا 
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 (1)م4191هـ 4141قرارات مجمع الفقه األسالمي لعام و التذكية الشرعية 
قد ورد عن جممع الفقه اإلسالمي  يف قراره  و . أن التذكية من األمور الشرعية اليت ثبتت بالكتاب والسنة

التذكية من األمور اليت ختضع ألحكام شرعية ثبتت "ذبائح بأن بشان ال( 1مصدر رقم ) 1556سنة  55رقم 
بالكتاب والسنة، ويف مراعاة أحكامها االلتزام بشعائر اإلسالم وعالماته اليت متيز املسلم من غريه، حيث قال 

هلل من صلى صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك املسلم الذي له ذمة ا: "النيب صلى اهلل عليه وسلم
 . تتحقق التذكية الشرعية بإحدى الطرق التاليةو  ". ورسوله

وهي الطريقة املفضلة شرعًا يف تذكية الغنم والبقر . الذبح، ويتحقق بقطع احللقوم واملريء والودجني .1
  .والطيور وحنوها، وجتوز يف غريها

وهي الطريقة املفضلة اليت يف أسفل العنق، ( احلفرة)النحر، ويتحقق بالطعن يف اللبة، وهي الوهدة  .2
 . شرعاً يف تذكية اإلبل وأمثاهلا، وجتوز يف البقر

العقر، ويتحقق جبرح احليوان غري املقدور عليه يف أي جزء من بدنه، سواء الوحشي املباح صيده،  .3
 .حنرهو فإن أدركه الصائد حياً وجب عليه ذحبه أ. واملتوحش من احليوانات املستأنسة

 :يشرتط لصحة التذكية ما يلي"ع بأن كذلك فقد نص قرار اجملمو 

، فال تؤكل ذبائح الوثنيني، والالدينيني، (نصرانياً و يهوديًا أ)كتابيًا و ِميزاً، مسلمًا أو أن يكون املذكي بالغًا أ .1
 .وامللحدين، واجملوس، واملرتدين، وسائر الكفار من غري الكتابيني

من احلديد أم من غريه ِما ينهر الدم، ما  أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري حبدها، سواء كانت .2
وهي اليت أزهقت روحها بضرهبا : بفعل غريها، وال املوقوذةو فال حتل املنخنقة بفعلها أ. عدا السن والظفر

بوقوعها يف و وهي اليت متوت بسقوطها من مكان عال، أ: ، وال املرتدية(حنومهاو هراوة أو حجر أ)مبثل 
ما افرتسه شيء من السباع و وه: متوت بالنطح، وال ما أكل السبعوهي اليت : حفرة، وال النطيحة

على أنه إذا أُدرك شيء ِما سبق حيًا حياة مستقرة . الطيور اجلارحة غري املعلمة املرسلة على الصيدو أ
 .فذكي جاز أكله

ال أن وال يكتفي باستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية، إ . أن يذكر املذكي اسم اهلل تعاىل عند التذكية .3
 ."من ترك التسمية ناسيا فذبيحته حالل

للتذكية آداب "فقد نص القرار بأن . رد تفصيلها أيضاً يف قرار اجملمع هي آداب التذكيةو من األمور اليت و 
فال حُتد آلة الذبح : نبهت إليها الش ريعة اإلسالمية للرفق والرمحة باحليوان قبل ذحبه، ويف أثناء ذحبه، وبعد ذحبه

                                                           
 http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/10-3.htm. 35ص 1العدد العاشر ج)الفقهي جلة المجمع م (1

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/10-3.htm
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يوان املراد ذحبه، وال يذبح حيوان مبشهد حيوان آخر، وال يذكى بآلة غري حادة، وال تعذب الذبيحة، أمام احل
وال يقطع أي جزء من أجزائها وال تسلخ وال تغطس يف املاء احلار وال ينتف الريش إال بعد التأكد من زهوق 

 . الروح

يوان املراد تذكيته خاليا من األمراض ينبغي أن يكون احل"السالمة فقد نص القرار بأن و كذلك  الصحة و 
 ." يستوردو املعدية، وِما يغري اللحم تغيريا يضر بآكله، ويتأكد هذا املطلب فيما يطرح يف األسواق، أ

األصل يف التذكية "أساليب الذبح احلديثة فقد ورد يف قرار اجملمع بأن و أما فيما خيص تدويخ احليوانات 
لحيوان، ألن طريقة الذبح اإلسالمية بشروطها وآداهبا هي األمثل، رمحة الشرعية أن تكون بدون تدويخ ل

باحليوان وإحسانا لذحبته وتقليال من معاناته، ويُطلب من اجلهات القائمة بالذبح أن تطور وسائل ذحبها 
 قد أجاز قرارو ." بالنسبة للحيوانات الكبرية احلجم، حبيث حتقق هذا األصل يف الذبح على الوجه األكمل

احليوانات اليت تذكى بعد التدويخ ذكاة شرعية "اجملمع أكل حلوم احليوانات اليت تذكى بعد التدويخ بشرط أن  
 ". حيل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية اليت يتأكد هبا عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها

 الكهربائيني على يتم تطبيق القطبني"قد حدد قرار اجملمع الشروط الفنية للتدويخ الكهربائي بأن و 
أن و (. فولت 411 – 111)ما بني ترتاوح الفولتية أن و (. القفوي)القذايل  -يف االجتاه اجلبهيو الص  دغني أ

. بالنسبة للبقر( أمبري 2.5إىل  2)بالنسبة للغنم، وما بني ( أمبري 1.1إىل  1.65)ترتاوح شدة التيار ما بني 
أما خبصوص الدواجن فنص القرار (. ثوان 2إىل  3)ترتاوح ما بني  أن جيري تطبيق التيار الكهربائي يف مدةو 

ال جيوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية، ملا ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إىل موت نسبة غري قليلة  "بأن 
 ".منها قبل التذكية

 الحيوان تدويخ
يقة الذبح اإلسالمية بشروطها إن األصل يف التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان، ألن طر 

قد أجاز بعض فقهاء املسلمني أكل و  .وآداهبا هي األمثل، رمحة باحليوان وإحسانا لذحبه وتقليال من معاناته
أن يكون و حلوم احليوانات اليت تذكى بعد التدويخ على شرط أن  تكون احليوانات حية عند وقع عملية الذبح 

  .جة لصدمة التدويخليس نتيو موت احليوان نتيجة للذبح 

 طرق تدويخ الحيوان قبل الذبح
 : صعقه بطرق خمتلفة تتلخص مبا يليو من طرق تدويخ احليوان هو 

هذه الطريقة يف الغالب لتدويخ  تستخدم   (:Gas Stunning)التدويخ باستخدام الغاز  -1
الستخدام الغاز يف تدويخ هناك مخسة طرق متبعة جتارياً و . الدواجنو األرانب و اخلنازير و األبقار و األغنام 

نسبة الغازات املمزوجة و الدواجن قبل الذبح ختتلف الواحدة عن األخرى اعتمادا على نوعية  
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 ،Carbon Dioxide)من الغازات املستخدمة هي ثنائي  أوكسيد الكربون و . املستخدمة
CO2 ) األوكسجني و(Oxygen، O2 ) األرجون و(Argon، Ar ) النيرتوجني و

(Nitrogen، N2 .) ال يوجد هناك نظام يف  الطرق املستخدمة يضمن السيطرة على  عدم موت و
تُفضل هذه الطريقة يف تدويخ الدواجن لكون نسبة حدوث نزيف الدم الذي و احليوانات قبل الذبح؛ 

لقد و . يؤدي إىل تواجد بقع الدم على جسد الذبيحة أقل مقارنة باستخدام طريقة حوض املاء املكهرب
مع الفقهي أكل اللحوم املصعوقة باستخدام غاز ثناين أوكسيد الكربون حيث نص قرار اجملمع أجاز اجمل

ال حيرم ما ذكي من احليوانات بعد تدوخيه باستعمال مزيج ثاين أكسيد الكربون مع اهلواء "على أن 
قد و  ".تهاتوافرت الشروط الفنية اليت يتأكد هبا عدم موت الذبيحة قبل تذكي"يف ما إذا " األكسجنيو أ

املستجدات العلمية والتطبيقية اليت حتقق الشروط الفنية اليت يتاكد هبا عن  البحث هذا  حترى كاتب 
حيث مل جيد   من عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها ومل تتوفر اي انظمة مطبقة تؤيد سالمة هذه الطريقة  

عليه يوصي  و بالغاز قبل الذكاة  ادله مقنعة جتزم بعدم حصول موت الدجاج املصعوقو أي ورقة علمية أ
كاتب البحث مبراجعة القرار علمًا بانه يف الوقت احلاضر هناك بعض مؤسسات تصديق احلالل يف 

الشروط الفنية اليت يتأكد هبا "الدول الغربية تصدق إجراء عملية الذبح بعد الصعق بالغاز بدون توفر 
ِما يثري (  أ)مع الفقهي يف القرار اخلامس بند اليت أكد عليها اجمل" عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها

 . الشكوك يف حتقيق الذكاة الشرعية عند استخدام الصعق بالغاز
من الطرق القدمية و (:  Mechanical Stunning)التدويخ باستخدام وسائل  الميكانيكية  -2

ظم الرأس اجلبهي هي تلك اليت تُتبع لتدويخ احليوانات الكبرية مثل األبقار واخليول وذلك بضرب ع
تؤدي الضربة أحيانا إىل موت احليوان وعلى و باملطرقة يفقد احليوان على أثرها الوعي أو للحيوان  بالبلطة أ

ويف الوقت احلاضر تستخدم طريقة التدويخ باملسدس . اثرها يسقط احليوان مباشرة، مث يتم ذحبه باليد
املطرقة و اجملمع الفقهي استخدام التدويخ بالبلطة أومل جييز . بطريقة التدويخ باملسدس الصادمو الواقذ أ

ال جيوز تدويخ احليوان املراد تذكيته باستعمال املسدس ذي اإلبرة  "باملسدس الواقذ حيث نص قراره و أ
ال "الراس الكروي حيث نص قراره و وقد أجاز اجملمع استخدام املسدس ذ". باملطرقة و بالبلطة أو الواقذة أ

وانات بعد تدوخيه باستعمال املسدس ذي الرأس الكروي بصورة ال تؤدي إىل موته حيرم ما ذكي من احلي
 ."قبل تذكيته

يف هذه الطريقة يتم و  (:Electrical Stunning)التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية  -3
د وق.  فقدان الوعيو جسده ِما يؤدي  إىل حالة اإلغماء و رأسه و مترير تيار كهربائي خالل رأس احليوان أ

يؤدي الصعق الكهربائي أحيانًا إىل موت احليوان حيث ان  الصدمة اليت حيدثها تكفي لتوقف القلب 
طريقة الصعق و ختتلف نتيجة الصدمة الكهربائية حسب نوع ؛ و  (22املصدر رقم ) عن العمل

يار الفرتة اليت يتعرض خالهلا احليوان للتو شدة التيار و مصدر و الضوابط اخلاصة بنوع و املستخدمة 
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قوانني ضوابط ترتبط بتشريعات حكومية متعلقة بو غالبًا ما ختضع هذه العوامل إىل قوانني و الكهربائي؛ 
اخلنازير و اخليول و االغنام و تستخدم هذه الطريقة لصعق األبقار و . كالمهاو أ جتاريةقرارات و حقوق احليوان أ

 . (5و 4املصدر ) الدواجن وبعض أنواع األمساكو 

 الهدف من البحث
 :إن اهلدف من هذا البحث ما يلي

التدويخ باستخدام اخلاصة باألمور العلمية والتطبيقية املتعلقة بالذكاة بعد و عرض للمعلومات الفنية   -1
 سيلحق بهذهو .  ما يتوفر من مستجداتو ( Electrical Stunning)الصدمة الكهربائية  

األغنام و ويخ بالصدمة الكهربائية لألبقار أفالم مت توثيقها أثناء التذكية بعد التدو الورقة عرض صور 
 . الدجاجو 

  التدويخ باستخدام الطاقة الكهرومغناطيسيةقنية جديدة تعتمد على ت عرض ملعلومات عن -2
(Electromagnetic Energy).  اإلغماء وقد أطلق على استخدام هذه التقنية اسم

التجربة و يف طور الدراسة  أن هذه التقنية التزالو لو    .(Diathermic Syncope) الحراري
العلم الشرعي إلبداء الرأي يف كيفية توجيه و يرى كاتب البحث بأنه من الضروري أن يطلع عليها ذو 

وضع الضوابط  و الباحثني من املسلمني ملراقبة ما حيدث يف اجملال العلمي هلذه التقنية هبدف فهمها 
 . الالزمة يف حالة قبوهلا

 .فنية اخلاصة هبذا البحث على أهل اإلختصاص الشرعيعرض املعلومات التقنية وال -3

 (Electrical Stunning)الصعق الكهربائي و التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية أ
 ( Electrical Stunning of Animal)بالصدمة الكهربائية للحيوانات  خالتدوي

جسده ائي خالل رأس احليوان أورأسه و بتم بتمرير تيار كهر ة تالكهربائيالصدمة كما ذكرنا يف املقدمة فإن 
إىل موت احليوان حيث ان   ةالكهربائي وقد تؤدي الصدمة.  احلسو فقدان الوعي و ِما يؤدي  إىل حالة اإلغماء 

ختتلف نتيجة الصدمة و .  حصول املوت السريريو الصدمة اليت حيدثها تكفي لتوقف القلب عن العمل 
الفرتة اليت و شدة التيار و مصدر و الضوابط اخلاصة بنوع و ستخدمة امل تدويخطريقة الو الكهربائية حسب نوع 

ضوابط ترتبط بتشريعات و غالبًا ما ختضع هذه العوامل إىل قوانني و يتعرض خالهلا احليوان للتيار الكهربائي؛ 
اخليول و تستخدم هذه الطريقة لصعق األبقار و . كالمهاو أ جتاريةقرارات و حكومية متعلقة حبقوق احليوان أ

 . (5و 4املصدر ) الدواجن وبعض أنواع األمساكو اخلنازير و 

مها املوت و لغرض أن نفهم التدويخ باستخدام بالصدمة الكهربائية  فالبد من توضيح مفهومني أساسيني و 
 . الية عمل األجهزة الكهربائيةو 



10 
 

  :الموت
بعض بأنه سلسلة من يعرفه الو . توقف الوظائف احليوية اليت حتافظ على حياة الكائن احليو املوت ه

من الناحية العلمية الطبية يتطرق العلماء اىل حالتني لوصف و .العمليات اليت تؤدي اىل توقف تلك الوظائف
ملوت السريري ا(.  Brain Death)واملوت الدماغي ( Clinical Death)مها املوت السريري و املوت 

حيدث عندما يتوقف و وه . ستمرار احلياةمصطلح طيب يصف وقف الدورة الدموية والتنفس، ما يلزم الو ه
موت الدماغ و أما املوت الدماغي فه. القلب عن اخلفقان بإيقاع منتظم، وهي حالة تسمى السكتة القلبية

وذلك ( مبا يف ذلك النشاط غري الطوعي الالزم للمحافظة على احلياة)هناية ال رجعة فيها من نشاط املخ و هو 
أن توضيح مفهوم املوت . عصبية الدماغية بعد فقدان األوكسجني يف الدماغبسبب تلف جمموعة من اخلاليا ال

فعلى سبيل املثال قد يكون القلب يف حالة نبض . ضروري لتحديد آلية القياس عندما نتحدث عن املوت
بدء سلسلة العمليات اليت تؤدي اىل توقف نشاط الدماغ مث حصول املوت الدماغي و حركة بعد ذبح احليوان و 

 .  مؤشر مطلق الستمرارية احلياة لذلك فان خفقان القلب ال يعترب. ال رجعة فيه الذي

 : آلية عمل األجهزة الكهربائية
املتغريات املرتبطة و التيار الكهربائي  الذي يتعرض له احليوان  طبيعةو لفهم آلية عمل األجهزة الكهربائية و 

التيار الكهربائي  نوعان . لية عمل التيار الكهربائيآن نفهم بالصدمة الكهربائية علينا أ تدويخمبعامالت ال
التيار  وتيار ثابت يف االجتاه والقيمه ويستخدم يف البطاريات اجلافه والنوع الثاين هو هو االول التيار املستمر 

زلية الذى يستعمل يف جمال التمديدات الكهربائية املن املتناوب الذي يتغري يف القيمه واالجتاه يف كل ثانيه وهو
متناوب النه يتناوب بشكل دائم بني املوجب والسالب ولذلك يسمي تيار مرتدد وللرتدد وحدة  والصناعية وهو

وللتيار الكهربائي شدة تعرف باهنا كمية الشحنات اليت متر عرب مقطع   ( Hz )قياس تسمي اهلرتز ويرمز هلا
ويوصل مقياس االمبري علي التسلسل مع ( mpA)من مقاطع الدائرة يف ثانية واحدة وله وحدة قياس االمبري 

فرق و التوتر الكهربائي وه.الدائرة وعندما نريد قياس شدة التيار جيب ربط جهاز كهربائي مع مقياس امبري
  (.V)الكمون بني نقطتني لقياس اجلهد والتوتر له وحدة قياس تسمي الفولت ويرمز له 

(http://www.startimes.com/f.aspx?t=11040136) 

 :    يعتمد مبدأ عمل الصدمة الكهربائية على قانون أوم للكهرباء الذي يمكن تعريفة بأنه
  .املار فيه التيار الكهربائي يتناسب طرديا مع شدة ناقل معدين بني طريف فرق اجلهد الكهربائي

   ويرمز إليها باحلرف الالتيين باملقاومة الكهربائية هد وشدة التياريتم تعريف النسبة الثابتة بني فرق اجل
R.    . ظ أن املقاومةيالحو R  لناقل ما هي قيمة ثابتة وال تتغري بتغري فرق اجلهد بني طرفيه، ويعرب عن هذا

 :املبدأ من خالل املعادلة التالية

http://www.startimes.com/f.aspx?t=11040136
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 (R)املقاومة ÷ ( V)اجلهد ( = I)التيار :  قانون أوم

 (           V=RxI)  :كما ميكن التعبري عن نفس املعادلة بصيغة أخرى 

، بالفولت ويقاس بوحدة تسمى (املقاومة)د الكهربائي بني طريف الناقل املعدين هي فرق اجله :V:حيث
 .(V)ويرمز له بالرمز

(I )ويرمز له بالرمزباألمبري هي شدة التيار الكهربائي املار يف الناقل ويقاس بوحدة تسمى ،(A). 

(R  )ويرمز هلا بالرمزباألوم الناقل للتيار وتقاس بوحدة تسمى مقاومة هي ، (Ω) 

  Ω = 1V/A 1 :وميكن صياغة القانون السابق حسب الوحدات الكهربائية كالتايل

  اومة حيوان له مقجسم معني من خالل  (أمبري)وأردنا أن مترير تيار بقيمة ، (فولت)وإذا كان اجلهد ثابت 
مبا ان لكل حيوان مقاومة معينة تعتمد على عمره، و . لى املقاومةالتيار ستتوقف ع وة تأثرين قجند انة معي

 . ستكون خمتلفة على كل حيوانفإن شدة تأثري التيار     اخل....حجمه، قوامة ، تعبه 

 طرق التدويخ باستخدام  الصدمة الكهربائية

 Electrical Water-Bath)التدويخ باستخدام الحمام المائي المكهرب  -1
Stunning) 

 Head-to-Body)من الرأس الى الجسم   التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية -2
Electrical Stunning) 

 Head-to-Back)التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية من الرأس الى الظهر  -3
Electrical Stunning) 

 Head Only Electrical)للرأس فقط   التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية -1
Stunning) 

 Post Cut Head Only)التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط بعد الذبح   -5
Electrical Stunning) 

 
 Electrical Water-Bath)التدويخ باستخدام الحمام المائي المكهرب  -1

Stunning) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85
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لتدويخ الدواجن حيث ميرر اًل هي األكثر إستعما إن طريقة التدويخ باستخدام احلمام املائي املكهرب
التيارالكهربائي خالل جسم 
الطري من الرأس إىل 

على أثر مرور و  .القدمني
 التيار الكهربائي من خالل

إذا  و . يدوخو اجلسم يتأثر 
كان التيار الكهربائي مؤثراً 

القلب كما مر من خالل و 
( 3)موضح يف الشكل 

اىل يمكن أن يتعرض الطري ف

قبل  اىل املوت السريري للطرييؤدي ذلك و ببها القلب يف غالب األحيان عن العمل يتوقف بسسكتة قلبية 
  .ذحبه

(  Wormuth  et al، 1981، cited by Prinz،2012ًً )  الباحثون برنز وآخرونفمن وجهة نظر 
منها دجاج و بإستخدام احلمام املائي على الدواجن  ةالكهربائي فإن التدويخ بالصدمة (13مصدر رقم )

يتم استخدام . الذي يتم إلستخدامه يف اجملازر التجاريةو من الطرق املتعارف عليها واألمثل و سمني هالت
املستخدم يف  كهربائيومقدار التيار ال كهربائية، والرتددات، واجلهد الكهربائيجمموعات متنوعة من املوجات ال

ذكروا بأن استخدام موجات و . دة اللحومعملية الصعق، ويكون هلا أثار خمتلفة بن ناجية الرفق باحليوان وجو 
ملي أمبري أدى إىل إحداث سكتة قلبية  121هرتز وحبد أدين  51مبعدل ( AC)املرتدد  كهربائيالتيار ال

وورموث )ثواين  2وأ 4ملدة  كهربائيبعد الصعق ال% 111لدجاج التسمني تصل نسبة النجاح فيها إيل 
Wormuth  ،يف السنوات األخرية، مت إدخال أشكال خمتلفة و ).  يتفق معهم آخرونو ( 1521وأخرون

موجات التيار املباشر و مستطيلة الشكل، أ ACاملرتدد  كهربائية، مثل موجات التيار الكهربائيللموجات ال
(DC ) نقلها عن ويلكينز )النابضة، وبرتددات عالية لتحسني نوعية وجودة اللحومWilkins  ،وأخرون

قبل ذحبه لكي يكون فاقداً )دام الرتددات املنخفضة إلحداث موت احليوان أكد بأن جيب استخو (. 1552
العكوسية  )ة املنخفضة متنع انتعاش الطيور مرة أخرى كهربائي، وبالتايل هذه الرتددات ال( للوعي

Reversible )ومع . ، ويفضل استخدامها يف كثري من األحيان ألسباب تتعلق بالرفق باحليوان ورعايته
 )ة املتنوعة اليت تسبب فقدان وعي الطائر وموته غري مفهومة متاما كهربائيتأثري املعطيات واملعايري ال ذلك، فإن

فقا للتشريعات والشروط التجارية، و وعليه (. Tserveni-Gousi ،2111، تريفيين جوس  Rajراج 

 الحمام المائي المكهرب قد يعرض الطيور الى الموت جراء تعرض بعضهم الى نوبة  قلبية4شكل   
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وبالتايل يتم . دد الطيوريف احلمام املائي متع كهربائيثابت يف عملية الصعق ال كهربائييتم استخدام جهد  
 .الفعلي املستخدم لكل طائر بواسطة املقاومة الفردية للطائر كهربائيحتديد التيار ال

الطريقة الدقيقة واألكثر إعتماداُ كر برنز وآخرون يف نفس البحث بإن ذ الوعي فقياس و أما خبصوص تقييم 
وذلك لفهم حاالت ( EEG)ة الدماغ يكهربائطريقة ختطيط  لتقييم موجات الدماغ هي من خالل تسجيل 

اليت تلي عملية ( الالوعي)الوعي وفقدان الوعي 
من العوامل املتغرية  اليت تؤثر و . كهربائيالصعق ال

على نتيحة إستخدام هذه الطريقة هي نوع الطري 
حالته و جنسه  و وزنه، و عمره  و ( بياض أم للحم)

احلد و احلد األدىن . الصحية عند وصوله اجملزرة
، واحلد ( مللي أمبريو أمبري أ)ألقصى للتيار ا

، احلد (فولت)احلد األقصى للجهد و األدىن 
، احلد األدىن (هرتز)احلد األقصى للرتدد و األدىن 

قصى لوقت و  التعرض للصدمة، ( ثانية)االا
خطأ لتجنب و (. ثانية)الذبج و واحلد األقصى للفرتة الزمنية بني الصعق غطس الرأس يف ماء احلوض، مستوى 

تعيري األجهزة املستخدمة يضمن و فرض نظام رقايب صارم  لفحص الذي قد يسبب تعذيب احليوان ي األجهزة
الطري فيه إنتظام تدفق التيار، والوقاية من الصدمات الكهربائية قبل الصعق، وصيانة منطقة متاس االقطاب مع 

 . (الكالباتو احلوض )

 ،Temple Grandin)الدواجن و لقلبية حليوانات املزارع حول السكتة اتذكر متبل جراندن يف حبثها و 
Cardiac Arrest of Livestock and Poultry1997 )   بأنه لغرض حتقيق السكتة القلبية يف

من احلمام املائي الذي يغطس التيار الكهربائي   جيب أن ميرالدواجن أثناء استخدام الصدمة باحلمام املائي 
التدويخ هذا ماحيدث يف أثناء استخدام طريقة . ب اليت يعلق هبا الطري من رجليهفيه رأس الطري اىل الكاللي

مقاومة مرور التيار  إن . ا اذا مت التصديق عليه على انه حالل ام ال باستخدام احلمام املائي املكهرب سواء 
 األكرب له فالطري. جنس الطري حسب ماذكر برنزو تعتمد على عوامل عديدة منها عمر الطري حسب جراندن 

للتغلب على هذه املشكلة تبل األرجل باملاء لتسهيل و قدام، مسك جلد االو مقاومة أعلى للتيار بسبب تقرن 
  . مرور التيار اىل الكالبات

 6املصدر ) (MS1500، 2004 and 2009)إن قيمة التيار الذي أوصى به معيار احلالل املاليزي 
آخرون يف حبثهم و ناكينىسج  ذكرهو ثري من مصدقي احلالل كيستند عليه  الذي أصبج معيارًا و ( 15و

 (Mohan Raj ) المعايير المتغيرة للحمام المائي المكهرب 1جدول 
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(Stunning and animal welfare from Islamic and scientific perspective، 
Nakyinsing et. al.  2013 )التدويخ باستخدام بشأن طريقة  ال يتفق مع نتائج البحوث العلمية املنشورة

مل يتعرف الباحث على و .  من الطيور نتيجة الصدمة الكهربائية اليت تؤكد موت نسبة احلمام املائي املكهرب
اي ورقة علمية تعرض نتائج لتجارب تتفق مع املقاييس املذكورة يف املعيار املاليزي لتؤكد سالمة استخدام 

 بالتايلو عدم احتمال حدوث السكتة القلبية جراء تعرض الطري للتيار الكهربائي و الطريقة من الناحية الشرعية 
أن املعايري املاليزية مل تتطرق بتفصيل اىل ضبط العوامل املتغرية  اليت  و األمر اآلخر ه. موت الطري قبل الذبح

 بأن هذه الطريقة ال ثلذلك يستنتج الباحو . اليت تؤثر على نتيحة إساختدام هذه الطريقةو اشري هلا أعاله 
املستخدم له تأثرياً مباشراً على القلب ِما قد يؤدي تصلح يف الذكاة الشرعية بسبب أن مسار التيار الكهربائي 

املصدر رقم ) 1556يتفق هذا اإلستنتاج مع ما جاء يف قرار اجملمع الفقهي لسنة و . اىل موت احليوان قبل ذحبه
1) .  

س املذكورة يف املقايي تتفق معنتائج لتجارب رقة علمية تعرض و مل جيد الباحث أي من جهة اخرى و 
جراء ة يحدوث السكتة القلب عدم احتمالو تؤكد سالمة استخدام الطريقة من الناحية الشرعية ليزي املعيار املا

ال تصلح هذه الطريقة يف الذكاة الشرعية ف .بالتايل موت الطري قبل الذبحو للتيار الكهربائي  تعرض الطري
يؤدي اىل موت احليوان قبل قد  ِمابسبب أن مسار التيار الكهربائي املستخدم له تأثريًا مباشرًا على القلب 

اجلديد الدواجن بالصدمة الكهربائية فال يوجد  تدويخأما فيما خيص قرار املمجمع الفقهي بعدم جواز  .ذحبه
. ا يدعوا اىل تغيري القرارمل
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 Head-to-Body)التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية من الرأس الى الجسم  
Electrical Stunning) 

لطريقة عن الصعق الكهربائي فرق هذه او 
من الرأس اىل الظهر أن يتم مترير التيار 
الكهربائي من رأس احليوان اىل جسده 
مبسارين هبدف احلصول على حالة 

حسه قبل جرحه و احليوان وعي فقدان 
حيث مير التيار خالل . نزف دمهو 

قطب العنق و الدماغ بني قطب األنف 
كما   الصدرقطب و بني قطب األنف و 

عندما مير و (.  5)يف الشكل  موضح

التيار الكهربائي من خالل القلب حتدث 
يؤدي ذلك اىل املوت السريري للحيوان قبل و القلب يف غالب األحيان عن العمل يتوقف بسببها سكتة قلبية 

ية تعترب هذه الطريقة من وجهة نظر املختصني يف جمال حقوق احليوان وكذلك الصناعيني يف الدول الغربو . ذحبه
موته قبل و حسه أو من الطرق املفضلة مقارنة بالصعق الكهربائي للرأس فقط لضمان فقدان وعي احليوان 

قوة التيار الكهربائي املستخدم هلما تأثرياً و ال تصلح هذه الطريقة يف الذكاة الشرعية بسبب أن مسار . جرحه
 .موت احليوان قبل ذحبهمباشراً على القلب ِما قد يؤدي اىل 

 Head-to-Back)تدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية من الرأس الى الظهر  ال -2
Electrical Stunning) 

يتم مترير التيار الكهربائي من رأس احليوان 
اىل صدره  هبدف احلصول على حالة 

حسه قبل جرحه و فقدان وعي احليوان 
حيث مير التيار خالل الدماغ . نزف دمهو 

الشكل اىل قطب الصدر كما موضح يف 
يتوقف بسببها القلب يف غالب عندما مير التيار الكهربائي من خالل القلب حتدث سكتة قلبية و (.  4)

تستعمل هذه الطرقة لتدويخ األغنام و . يؤدي ذلك اىل املوت السريري للحيوان قبل ذحبهو األحيان عن العمل 
كذلك الصناعيني يف الدول الغربية فتعترب و  من وجهة نظر املختصني يف جمال حقوق احليوانو . اخلنازيرو املاشية و 

حسه و هذه الطريقة من الطرق املفضلة مقارنة بالصعق الكهربائي للرأس فقط لضمان فقدان وعي احليوان 

 الصعق الكهربائي من الرأس الى الظهر(    4)شكل 
http://www.hsa.org.uk/Web/pages/electric/headtoback.html 

 الجسمالصعق الكهربائي من الرأس الى (      5)شكل 

http://a.org.uk/Web/pages/electric/headtobody.htmlhttp://www.hs
www.hsa.org.uk/Web/pages/electric/headtobody.html 

http://www.hsa.org.uk/Web/pages/electric/headtoback.html
http://www.hsa.org.uk/Web/pages/electric/headtobody.html
http://www.hsa.org.uk/Web/pages/electric/headtobody.html
http://www.hsa.org.uk/Web/pages/electric/headtobody.html
http://www.hsa.org.uk/Web/pages/electric/headtobody.html
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قوة التيار الكهربائي املستخدم و ال تصلح هذه الطريقة يف الذكاة الشرعية بسبب أن مسار . موته قبل جرحهو أ
 .يؤدي اىل موت احليوان قبل ذحبهقد  ِمااع الشوكي النخو القلب  هلما تأثرياً مباشراً على

 Head Only Electrical)التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط   -2
Stunning) 

ِما يؤدي  إىل حالة اإلغماء  فقط ويتم تأثري الصدمة الكهربائية بعد مرور التيار الكهربائي خالل رأس احليوان
هناك مؤشرات علمية وتطبيقية تدل على أنه من املمكن  وبالتحكم بشروط معينة و .  حلساو فقدان الوعي و 

لكي يكون تاثري الصدمة الكهربائية معكوس حبيث يتمكن احليوان من اسرتداد وعيه بعد زوال تاثري الصدمة 
عية بسبب أن مسار الذكاة الشر  لذلك اعترب الكثري من الفقهاء أن هذه الطريقة تتوافق مع شروط. الكهربائية

النخاع الشوكي ِما قد يؤدي اىل موت و قوة التيار الكهربائي املستخدم ليس هلما تأثريًا مباشرًا على القلب و 
جتري جتارب حديثة إلستخدامها يف و . املاشيةو تستخدم هذه الطريقة يف تدويخ األغنام و . احليوان قبل ذحبه

 . الدواجن

 Post Cut Head Only)ئية للرأس فقط بعد الذبح  التدويخ باستخدام الصدمة الكهربا -3
Electrical Stunning) 

 يسرع يفبعد ذحبه ِما يؤدي  فقط ويتم تأثري الصدمة الكهربائية بعد مرور التيار الكهربائي خالل رأس احليوان 
تحكم هناك مؤشرات علمية وتطبيقية تدل على أنه من املمكن  الو .  احلسو فقدان الوعي و حالة اإلغماء 

اسرتداد   التعيق احليوان منيتال ةعكوساىل الصدمة املِماثال  بشروط معينة لكي يكون تاثري الصدمة الكهربائية 
عرضها على الفقهاء الضروري لذلك من و أن الطريقة هذه غري منتشرة . وعيه بعد زوال تاثري الصدمة الكهربائية

الذكاة الشرعية بسبب أن  ن هذه الطريقة تتوافق مع شروطعترب الكثري من الفقهاء أا. الفتوىو اء الرأي دالب
 . النخاع الشوكيو قوة التيار الكهربائي املستخدم ليس هلما تأثرياً مباشراً على القلب أو مسار 

 : التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط ألمعايير الفنية لطريقة  
التدويخ باستخدام الصدمة لضوابط الفنية اخلاصة بطريقة او أكدت القوانني األوربية على حتديد اخلصائص 

 .الكهربائية للرأس فقط
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/ahw/br

re_24102012_en.pdfochu   ) 

األبقار يف و على األغنام " الصعق الكهربائي للرأس فقط"يطبق و .  لضمان عدم تعرض احليوان للتعذيب
احليوانات ملا يوافق  تدويخال تكون هذه الطريقة سليمة لو . دول أوربيةو نيوزيالندة و دول عديدة منها أسرتاليا 

 . دمةاملعايري الفنية اليت تضمن عدم موت الذبيحة بسبب الصو شروط الذكاة اال إذا مت حتديد الضوابط 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/ahw/brochure_24102012_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/ahw/brochure_24102012_en.pdf
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مللي و أمبري أ)احلد األقصى للتيار و احلد األدىن  وزنه،و جيب حتديدها هي نوع احليوان الضوابط اليت من و   
، احلد األدىن (هرتز)احلد األقصى للرتدد و ، احلد األدىن (فولت)احلد األقصى للجهد و ، واحلد األدىن ( أمبري

قصى لوقت او  لتجنب و (. ثانية)الذبج و لتعرض للصدمة، واحلد األقصى للفرتة الزمنية بني الصعق ا( ثانية)الا
تعيري األجهزة و لفحص  صارم  خطأ األجهزة الذي قد يسبب تعذيب احليوان جيب فرض نظام رقايب

الصعق، وصيانة منطقة متاس إنتظام تدفق التيار، والوقاية من الصدمات الكهربائية قبل فيه املستخدمة يضمن 
 . االقطاب مع احليوان

املستشارة يف علوم احليوان أن أفضل أجهزة و اخلبرية ( Temple Granden)تؤكد متبل جراندن و 
حبيث  يتم فيها  (amperage-regulated circuit)املنتظم ( األمبري)الصعق هي ذات دورة التيار 

بيد أن يف بعض جمازر الواليات املتحدة ودول األخرى .  (voltage)حتديد التيار املطلوب وتغيري قيمة اجلهد
يتم استخدام أجهزة قدمية لتنظيم اجلهد وتغيري قيمة التيارحيث تستخدم مثل هذه االجهزة بسبب رخص 

التحريك الال و ومن العالمات السريرية واليت تنتج بسبب استخدام الصعق الكهربائي هي التشنجات . مثنها
أن الصعق الكهربائي جيب أن حيدث نوبة صرع كبرية؛وأن  الفشل يف احلث على إحداث . رافارادي لألط

 . النوبة قد ينتج عنه تعرض احليوان اىل آالم شديدية بسبب إصابتة بالشلل

 Head Only Electrical)التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط  
Stunning )للدواجن 

من تعترب هذه التقنية و 
تعتمد على ألتقنيات احلديثة اليت 

استخدام الصدمة الكهربائية 
تشري التجارب و  .للرأس فقط

األولية أن الصدمة الكهربائية هي 
 (2شكل ) صدمة عكوسة

بينت نتائج أن نسبة و . (املصدر)
لكن مل و دقات القلب كانت أقل 

. يذكر تسجيل اىل سكتة قلبية

قد يكون هلا مستقبل يف سوق و 
. قبوال عند املسلمنيو احلالل 

بالستيكية للحد من حركتها اسك جانبية مب متسك الدجاجةِمسك األرجل  منوبعد تعليق الدجاج . فقط
يتدىل الرأس الذي يطبق علية قطعتني معدنية من و  . األراضرار النامجة عن تكسر األجنحةو لتجنب الكدمات و 

    للرأس فقطة الكهربائيباستخدام الصدمة الدجاج تدويخ  (6)شكل

http://edepot.wur.nl/150879 

http://edepot.wur.nl/150879
http://edepot.wur.nl/150879
http://edepot.wur.nl/150879
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مير التيار من و . تيار اللزم إلحداث الصدمة الكهربائيةاجلانبني متصلة بأجهزة سيطرة الكرتونية حتدد شدة ال
       . ليحدث التأثريخالل الدماغ فقط 

لذلك جيب أن تكون األقطاب الكهربائية جلهاز الصعق ذات تصميم معني يسهل اخرتاق التيار 
جم هلا ان األغنام الكبرية احل(.    6شكل )الكهربائي للصوف للحصول على متاس جيد مع رأس احليوان 

مقاومة عالية ملرور تدفق التيار الكهربائي من خالل اجسمها مقارنة باألغنام الصغرية احلجم وبالتايل، عليه 
توضع األقطاب . أعلى للحصول على الصعقة املؤثرة( الفولت)جيب أن يكون التيار املستخدم أكرب واجلهد 

  .الرأس لكي مير التيار الكهربائي خالل الدماغالكهربائية يف املنطقة بني العني واألذن يف كل من جهيت 
 Head Only Electrical)التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط  

Stunning )لألغنام 
ذلك و قد تكون األغنام هي من أكثر احليوانات صعوبة الصعق كهربائيا 

ألقطاب لذلك جيب أن تكون ا. بسبب مقاومة الصوف ملرور التيار الكهربائي
الكهربائية جلهاز الصعق ذات تصميم معني يسهل اخرتاق التيار الكهربائي 

األغنام  ان(.   6شكل )للصوف للحصول على متاس جيد مع رأس احليوان 
مها االكبرية احلجم هلا مقاومة عالية ملرور تدفق التيار الكهربائي من خالل اجس

جيب أن يكون التيار  مقارنة باألغنام الصغرية احلجم وبالتايل، عليه
. أعلى للحصول على الصعقة املؤثرة( الفولت)املستخدم أكرب واجلهد 

توضع األقطاب الكهربائية يف املنطقة بني العني واألذن يف كل من جهيت الرأس لكي مير التيار الكهربائي خالل 
  .الدماغ

 Head Only Electrical)التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط  
Stunning )للماشية 

حبثهم اخلاص بتطوير نظام تدويخ ( 2113)نشر روبنز واخرون  و  هناك تصاميم خمتلفة للعمل بدذه الطريقة
" تيار الضغط العايل وحيد النبض"يعتمد على " للماشية" "للصدمة الكهربائية للرأس فقط"عكوس جديد 

رأس من  55قد اجريت التجارب على و . ثانية  مللي 51أمبري للفرتة نصف  61تيار و فولت  5111جبهد 
 .  دعمت نتائج  البحث بتقارير جهاز ختطيط الدماغو . املاشية

 

 صعق األغنامالجزء اليدوي لجهاز ( 7)شكل
http://www.jarvisengineering.com/model1.shtml 

http://www.jarvisengineering.com/model1.shtml
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 (الرقبةو بني األنف )يوضح مسار التيار الكهربائي للصدمة الكهربائية للرأس فقط   2شكل 

 

 

ام املعمول به يف لى صفحتها األلكرتونية كيفية النظع  ( 2111Grandin)متبل جراندن نشرت 
 : أدناه ملخص لذلك النظامو . التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط للماشية

متتثل هذه الطريقة لقواعد و .  تستخدم طريقة الصعق الكهربائي للماشية منذ سنوات عديدة يف نيوزيلندا
حبد و ثانية من خالل الدماغ ( 2)قل عن مير التيار الكهربائي ملدة ال ت. قوانني صارمة خاصة برعاية احليوانو 

 http://www.jarvisengineering.com/box.shtmlصندوق الصعق الكهربائي للماشية 

 

 ةيجوداالوردة ال من انهمار الدموتدفق  تبينللرأس فقط ربائية ألبقار بعد التدويخ بالصدمة الكهذبح ا 8شكل 

http://www.jarvisengineering.com/box.shtml
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التيار ميرر و يتم الصعق عن طريق قطب كهربائي يثبت على رأس احليوان حيث . أمبري 1.2أدىن ال يقل عن 
  : ألسباب التايلهذا النظام سيئ لتعترب متبل أ، و . وق الصعقمن خالل أرضية صند

ال من خالل تيار كهربائي واحد والذي أن حجم املاشية كبري جدًا حبيث ال ميكن صعقها بشكل فع -1
شعر احليوان فقد يتجاوز التيار الكهربائي منطقة الدماغ، وقد ي .مير عرب رأس املاشية حىت األقدام

وللوصول إيل عدم  .وقف القلب بسبب تأثري التيار الكهربائيالرغم من ت بالصدمة الكهربائية على
املخ ويسبب حالة  إىل جيب أن يدخل التيار الكهربائي  ،اإلحساس الفوري للحيوان بالتيار الكهربائي

  .صرع كبرية للحيوان حىت يسهل السيطرة علية

هي أن اليد اليت حتمل القطب الكهربائي اليت يتم وضعها علي رأس املاشية غالبا ما  الخرىشكلة أاملو  -2
تثبيتها وتقييدها يف  تفشل يف مواصلة التالمس برأس احليوان عندما يسقط احليوان أرضًا إن مل يتم

 .وقد ينتج عن هذا شعور احليوان بالصدمة الكهربائية. ماسك الرأس

كأحد األقطاب الكهربائية   االرض جعلو يف تصميم صندوق الصعق همن األمور اليت تسبب قصورًا  -3
عق مع أرضية الصندوق طوال فرتة الص ومتكامالً  اً مباشر  م احليوان قد ال تكون متصلة اتصًاالً ألن قد

 .الكهربائي

أن جيب ز الصعق الكهربائي اتصميم جهفعند . تؤملهو يوان تؤثر سلبيا على احل إن عيوب هذه  الطريقة قد
 :والرفق بهاإلحسان اىل احليوان  من بابراً عديدة و يؤخذ بنظر اإلعتبار ام

 . للماشية أكثر عرضة إذا مت تطبيقها علي األبقار اجملففة تعد عملية الصعق الكهربائي - -1

ثواين من  11عندما يتم استخدام طريقة الصعق الكهربائي للرأس فقط فيجب أن يذبح احليوان خالل  -2
 . للرأس فقط للذبح احلالل كهربائيغالبا ما يستخدم الصعق الو . الصعق

دم يف الصعقة الكهربائية إيل أجهزة احلساسية وشل عند عودة التيار املستخ كهربائيجيب قطع التيار ال -3
. قد يرفس احليوان، فهذه داللة طبيعية علي حالة الصرع اليت تنتاب احليوان قبل استسالمه وموته. احلركة

حركات جتديف )واالرجتاج ( مرحلة اجلمود)جهاز شل احلركة الكهربائي سوف خيفي املنشط الطبيعي 
الكهربائية الفعالة يف الرأس واليت قد تنتج عن نشاط الصرع يف دماغ الناجتة عن الصعقة ( الساق

يف الرأس القابلة لالنعكاس يف جمازر الذبح احلالل؛  كهربائيكثريا ما تستخدم طريقة الصعق ال. احليوان
لتوقف القلب سوف يتم حظر مرحلة املنشط الطبيعي  كهربائيعندما يتم استخدام طريقة الصعق ال

اليت تدل علي نوبات الصرع بطريقة جزئية من ( الساق فحركة جتدي)ومرحلة الرعشة ( ودمرحلة اجلم)
 .ي املستخدم لتوقف القلبائقبل التيار الكهرب
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احليوان جيب أن يتم مترير التيار الكهربائي علي الفور بعد أن يتم تثبيت األقطاب  غط علىلتجنب الض -4
م أجهزة تقييد الرأس املاشية واليت تتسبب يف هياج األبقار اليقبل استخداو . الكهربائية على رأس احليوان

 .أكثرو أ% 5بنسبة ( صياحهاو خور املاشية أ)
يف رأس املاشية وأن يتم  ائينيكهرب  نييف الرأس فقط ينبغي أن يتم تثبيت قطببالنسبة للصعق الكهربائي  -5

النظام املستخدم يف نيوزيلندا  يف. تثبتها بطريقة جيدة وتظل متصلة بالرأس عندما يسقط احليوان أرضاً 
رفع ذقن تعديل مستوي و هناك بديل أخر ه. مير التيار الكهربائي من دعامة الرقبة إيل صفيحة األنف

هربائي من ناصية جبهة يكون موضع القطب الك. ة اليت تستخدم يف الذبح الشرعيوهي الطريق املاشية
 . الذقن احليوان إىل

إضافتها إيل القطب الكهربائي أثناء الصعق وذلك لتقليل املقاومة جيب أن يتم استخدام املياه و  -2
متر من خالل شعر فشلت بعض األنظمة بسبب املقاومة الكهربائية املرتفعة اليت حيث . الكهربائية

وخبصوصرش املاء على جسم احليوان  .املشكلة خاصة يف املاشية ذات الشعر الطويلهذه و . األبقار
سطح جسم احليوان بدال من املرور ليمر خالل حتويل التيار الكهربائي ذر من احلو هو فهناك امر مهم 
 .عرب دماغ احليوان

مت التحقق من املرحلتني املتعلقتني بذبح األبقار من خالل الصعق الكهربائي املذكورة هنا من خالل  -6
ثبتة علي الرأس جيب أن يتم تطبيق الصعق الكهربائي بواسطة األقطاب الكهربائية امل. البحث العلمي

 كهربائيإيقاف القلب؛ بعد الصعق الو السكتة القلبية و ه كهربائيإذا كان الغرض من الصعق الأوال 
جسم املاشية إليقاف القلب؛ تصميم القطب  التيار الكهربائي ملدة ثانية على ميكن مترير ،للرأس

كهربائية احملمولة باليد أكثر أقل خطورة وسيكون خيار استخدام األقطاب الو لتوقف القلب ه كهربائيال
فاعلية؛ جيب أال يتم استخدام األقطاب الكهربائية احملمولة باليد لتمرير الصعقة الكهربائية األويل علي 

 .كهربائيجسمه ملنع سقوط احليوان بعيدا عن القطب الو ما مل يتم تدعيم رأس احليوان أ ،الرأس

يتم استخدام وتطبيق  ، بعض املباين املخصصة للذبحملنع احليوان من الركل بعد الصعق بالكهرباء يف -2
التيار املستخدم لشل حركة احليوان ليس . تيار كهربائي لشل حركة احليوان وإحداث شلل يف عضالته

بديال عن التيار الفعال للصعق يف الرأس؛ جيب أن تكون اخلطوة األويل من عملية الصعق الكهربائي 
 الرأس باستخدام األقطاب الكهربائية اليت جيب أن تبقي يف حالة للماشية هي مترير صعقة أولية يف

تشل حركة احليوان الواعي من خالل مرور . اتصال ثابت مع رأس احليوان عندما يسقط احليوان أرضاً 
أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن شل حركة . أمر مكروه للغايةو تيار كهربائي ضعيف ه
 . ر جداً برعاية احليوان والرفق بهاحليوانات الواعية أمر ضا
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للماشية أكثر عرضة للفشل وال حنصل منها علي أية نتائج إذا مت تطبيقها  كهربائيتعد عملية الصعق ال -5
علي الرغم من أن نظام الصعق . وقد لوحظت تلك املشكلة يف ثالثة جمازر خمتلفة. علي األبقار اجملففة

أظهرت العديد من احليوانات عالمات وإشارات  ،علي أكمل وجهالكهربائي يف نيوزيلندا كان يعمل 
توضح عودهتا إيل مرحلة اإلحساس مثل الرمش بالعني والتنفس اإليقاعي؛ املشاكل اليت تواجه عملية 

للماشية اجملففة حتدث يف كثري من األحيان مع األبقار اليت مت نقلها ملسافات طويلة،  كهربائيالصعق ال
من خزانات املياه الكبرية قد ترفض أن و اليت كانت تشرب من برك املياه األرضية أفبعض احليوانات 

فاحليوانات ختاف من صوت . تشرب من أحواض املياه الصغرية اليت خترج فيها املياه بشكل تلقائي
الذي ينتج عندما ميتلئ احلوض الصغري باملياه وقد ترفض احليوانات الشرب من جماري املياه " اهلسيس"

 . يف مكان الذبحو ملوجودة يف املذابح أا

 : يف أحد اجملازر اليت مت مراقبة طريقة الذبح فيها وجدنا مايلي

 ة يتفاوت وفقاً حلجم احليوان الذي نقوم بصعقه،كهربائيمقدار الطاقة ال -1
من الشروط املعمول هبا جيب أن و . برنامج منظم ختضع فيه مجيع املاشية للفحص قبل الذبحأعتمادها  -2

يوان على احل كون احليوانات قادرة على السري حىت تصل إىل صندوق الصعق، ويف حال عدم إستطاعةت
 Emergency)السري للوصول إىل صندوق الصعق، فيتم التعامل معه على أهنا حالة قتل طارئة 

Kill ) يذبح مبعزل عن خط إنتاج  اللحم احلاللو عليه يتم عزل ذلك احليوان عن موقع اإلنتاج و . 
مؤشرات عدم اإلحساس عند احليوان، حيث يتم و بعد الصعق يتم التأكد من حالة فقدان الوعي  -3

وجود تنفس إيقاعي ويف بعض األحيان  التأكد منو صرع عند احليوان، و تشنج التأكد من وجود حالة 
ير القضيب إذا كان احليوان حيًا يف وقت الذبح وعند القيام بتمر . تقوم األرجل اخللفية للحيوان بالرفس

العرضي، فإن الشرايني السباتية سوف يتدفق منها الدم بسهولة وغالباً تنبض؛ أما إذا كان احليوان ميت، 
فإن الدم لن يتدفق من الشرايني، وىف حال حدوث ذلك يتم عزل احليوان عن باقي احليوانات األخرى 

 . ويعامل على أنه حلم غري حالل

فولت وفقًا حلجم احليوان، جيب أن  311 – 211ة ما بني هربائيكميكن أن يتفاوت مقدار الطاقة ال
ثانيتني ( 2.5)أمبري مع استمرار عملية الصعق ملدة  4ثابت ومتواصل عند حواىل  كهربائييظل التيار ال

 ونصف تقريباً 

ري ة يتفاوت وفقًا حلجم احليوان الذي نقوم بصعقه، غكهربائيوكما سبق أن ذكرنا، فإن مقدار الطاقة ال
أننا ليس لدينا أي مقاييس حتكم بالنسبة لسن احليوان مثل توفري عملية صعق أدىن للماشية األكرب سناً  

  . كمثال
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 Diathermic Syncope (DTS)اإلغماء الحراري 
تعد غري  تدويخاحليوان قبل ذحبه فإن الكثري من أساليب ال تدويختشرتط القوانني الغربية  الذييف الوقت 

ود إىل احتمال موت إن السبب يف ذلك يعو . اليهودو السيما املسلمني و بل بعض املستهلكني مقبولة من ق
. باستخدام الغازو ميكانيكية أو نتيجة لتعرضه ملعاملة الصعق املستخدمة سواء كانت كهربائية أ هذحباحليوان قبل 

ت احليوان بل قد يؤدي كذلك فإن الطرق املذكورة أعاله هلا من السلبيات ليس فقط من ناحية احتمال مو 
الناجتة عن متزق بعض ( Blood spot)استخدامها إىل تأثريًا سلبيًا على نوعية اللحوم    كبقع الدم  

هذه الظاهرة لوحظت أيضًا يف بعض و . الشعريات الدموية نتيجة الرتفاع ضغط دم احليوان بعد تعرضه للصعق
قبل ( stress)تعرضه إىل األمل النفسي و خلوف احليوان احلاالت للحوم بعض احليوانات الغري مصعوقة نتيجة 

 .  الذبح ِما يؤدي أيضاً إىل ارتفاع ضغط دمه

وقد أظهرت األحباث األولية اخلاصة يف استخدام تقنية الطاقة الكهرومغناطيسية 
(Electromagnetic Energy )إغماء و بأن األغماء الناجم عن معاملة تعرض احليوان لتلك الطاقة ه

مت اقرتاح و .  يسرتجع احليوان وعيه بعد فرتة قليلة من املعاملة ِما قد يتناسب مع شروط الذبح الشرعيوقيت
 . مؤخرًا لوصف هذه التقنية احلديثة( Diathermic Syncope" )اإلغماء احلراري"مصطلح 

حلرارة طريقة  عالج تعتمد على رفع درجة اهي و "  احلراري"بالعربية ( Diatherimic) تعين كلمة 
فتعين ( Syncope)د، أما كلمة لبعض أنسجة اجلسم باستخدام التيارات الكهرومغناطيسية عالية الرتد

فقدان مؤقت و الدوخان أو ُعرفت يف موسوعة الويكيبيديا كمصطلح طيب يصف عملية اإلغماء أو  اإلغماء
هذه التقنية احلديثة جدارهتا يف التطبيق إذا أثبتت و . للوعي ويتميز بسرعة التأثري وقصر املدة واالستفاقة الطبيعية

من احملتمل أن يكون هلا و التجاري فقد حتظى على موافقة علماء املسلمني لقبول استخدمها قبل ذكاة احليوان 
 . املشكوك يف صالحية استخدامها قبل الذكاة تدويخدور كبري يف املستقبل لتحل حمل طرق ال

باستخدام العديد من املعامالت وأجهزة املراقبة مبا يف ذلك أجهزة مت دراسة تأثري استخدام هذه التقنية 
اليت تقيس  (Electroencephalography  (EEG)ة الدماغ كهربائيختطيط  و ختطيط القلب 

 .التغريات الناجتة عن التدفقات األيونية داخل اخلاليا العصبية يف املخ

وعلى التحديد طاقة أشعة املايكرويف،  اطيسية وقد أظهرت األحباث اخلاصة باستخدام الطاقة الكهرومغن
أمايف الدجاج فقد ورد يف البحث . بأن هلا تأثري مؤقت لفقدان الوعي يف احليوانات اليت تعرضت هلذه الطاقة

أن نتائج جهاز ختطيط الدماغ كانت تشري إىل أن استخدام الطاقة (  ،Lamnooij. Et al)الذي أجراه 
 Guy andقد حصل و . ثانية 21إىل  15فقدان الوعي  لفرتة تصل من الكهرومغناطيسية أدى إىل 

Chou  دقائق 5إىل  4عند إجراء جتربتهم على الفئران فاستغرق فقدان الوعي من على نتائج ِماثلة. 
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درجات مئوية  6تعتمد آلية العمل يف هذه التقنية على حدوث زيادة قليلة يف درجة حرارة الدماغ، بنسبة 
اليت ال تتجاوز درجة احلرارة اليت و إىل النقطة احلرجة اليت حيصل على أثرها اإلغماء احلراري فقط، للوصول 

اإلغماء احلراري حيدث بسبب اإلجهاد احلراري أن وتفيد التقارير . موت احليوانو تؤدي إىل إتالف املخ أ
  Ohshima)مئوية  درجة  45و  40احُلّمى وحيدث هذا عندما تصل درجة حرارة اجلسم األساسية بني و أ

 .(وآخرون

 Wagstaff Food Services Pty Ltd and Advanced)وقد قامت كل من شركيت 
Microwave technologies )

بتصميم جهاز لتحرير الطاقة 
تطبيقها على األغنام و الكهرومغناطيسية 

واملاعز واملاشية واجلاموس واجلمال حتت براءة 
 رقم اخرتاع 

(PCT/AU2011/000527) 
متت تنفيذ التجارب على و  (. 22املصدر )

جيري و  تدويخاألغنام واملاشية حتت تأثري ال

العمل للتخطيط إلجراء جتارب أخرى بدون تأثري 
توجه الطاقة عن طريق جهاز باعث  .التخدر

 (.  6شكل رقم . )يوجهها اىل منطقة معينة من الدماغ تعمل على رفع درجة حرارة الدماغ للحد املطلوب

من حتقيق نتائج إجيابية من خالل جتارب أجريت  (26املصدر )( .Small et al  2013 )جنح  قدو 
الوصول إىل النقطة اليت حيصل فيها و على األغنام توصل فيها إىل تسجيل زيادة سريعة يف درجة حرارة املخ 

درجة و ف املخ أهي حتت درجة احلرارة اليت حيدث فيها تلو درجة مئوية  43اإلحساس وهي و فقدان الوعي 
من النتائج املوثقة فقد كانت و . درجة مئوية 51املتوقع أن تكون يف حدود و احلرارة اليت تتسبب يف الوفاة 

األغنام تتنفس بشكل طبيعي ومنتظم أثناء تطبيق هذه التقنية  وبعدها  وذلك على عكس ما يتم يف اإلغماء 
مت السماح لزوج من احليوانات بالتعايف . ام من اإلغماءحيث يتوقف التنفس حىت يتم استفاقة األغن كهربائيال

جزئيا من اإلغماء حىت استعادة نغمة الصوت وحركات الفك والبلع ِما يشري إىل أن احليوان على وشك 
ة جلنة الرفق باحليوان األسرتالي موافقاتو من اجلدير بالذكر بأن التجربة أجريت حتت شروط و . التعايف

Australian Animal Ethics Approval  حيث مت إهناء التجربة قبل أن يسمح للحيوان باستعادة
 . املوافقة على إجراء التجاربالوعي واإلحساس الكامل وكان ذلك شرط من شروط 

توجه اشعة الطاقة الى منطقة . يبين مخطط لعمل الجهاز 7شكل رقم 

 .معينة من الرأس
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حيوانات حتت تأثري خمدر قبل تعريضهم إىل الطاقة  5يف جتربة أجريت على  املاشية، مت وضع و 
بأن مؤشر (EEG)ليت مت توثيقها عن طريق جهاز ختطيط الدماغ  أشارت النتائج او .  الكهرومغناطيسية

تبني أيضاً و (. نوبات الصرع التشنجية)فقدان الوعي يشبه متاما ذلك املالحظ عند استخدام الصعق الكهربائي 
من خالل الفحص أن معدل دقات القلب قد اخنفض قلياًل أثناء التعرض للطاقة، ولكن تناغم دقات القلب 

(Heart Rhythm )على سبيل املقارنة بالصعق الكهربائي فإن معدل دقات القلب و . كان طبيعًيا
ينخفض بشكل كبري أثناء تعرض احليوان إىل الصعق الكهربائي ويرتفع بعدها بشكل كبري بعد التطبيق وأثناء 

من و . خمتلفة لفرتات زمنيةو مت إجراء التجارب الختبار مخسة قياسات من جرعات الطاقة . فرتة فقدان الوعي
أن تعرض احليوان إىل الطاقة العالية يؤدي إىل طول مدة اضطراب السجل و النتائج اليت مت احلصول عليها ه

الكهربائي للدماغ يف حني أن تعرضه للطاقة لفرتة قصرية يؤدي إىل سرعة كبرية يف اضطراب التخطيط 
اغ بأن ال يوجد هناك ما يدل على أشارت نتائج حتليل ختطيط الدمو (. Gregory)الكهربائي للدماغ 

 . (25املصدر ) (.Gibson et.al)ذلك باستخدام الطريقة اليت شرحها و تعرض احليوان إىل األمل 

، واليت من شأهنا أن تثبت أن املاشية غري 2114ومن املقرر أن يتم إجراء حبوث مستقبلية يف العام 
كهرومغناطيسية، كما سيتم وضع مبادئ توجيهية مناسبة املخدرة ستسقط فاقدة الوعي نتيجة لتطبيق الطاقة ال

لتقييم اإلحسان إىل احليوان، من اجل احلصول على موافقة اجلهات التنظيمية الستخدام التقنية على املستوى 
على سبيل املثال ضغط الدم، معدل )وستتضمن البحوث أيضا تقييم التأثريات الفسيولوجية للحيوان . التجاري

 .وتقييم جودة اللحوم( ت القلب، مستويات هرمون التوتر النفسيالتنفس ودقا

امليكروويف على احليوانات بأنه هلذه التقنية مستقبل و تشري نتائج جتارب تطبيق التقنية الكهرومغناطيسية أ
حيث قد يكون من املمكن أن تتوافر الشروط الفنية اليت . املؤقت  قبل الذكاة تدويخللحصول على سرعة ال

 .موت الذبيحة قبل تذكيتهاعدم  تضمن
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 األستنتاجات
تركز على معاجلة غريها و ان الدراسات والبحوث املنشورة فيما يتعلق بالتدويخ بالصدمة الكهربائية  -1

. كفاءة االنتاجو عوامل اإلنتاج التجارية كاجلودة و تلك اليت تتعلق مببدأ حقوق احليوان و حبث امور طبية أو 
( مقاييسو مواصفات )دراسات هتدف اىل حتديد املعايري و مية كافية متوفرة  اال توجد هناك حبوث علو 

ألي نظام يعمل على التدويخ بالصدمة الكهربائية الذي ِمكن ان يتوافق مع القوانني املعمول هبا يف 
الدول الغربية اخلاصة حبقوق احليوان من جهة، ومن جهة اخرى مع  الشرطني االساسيني يف الذبح 

وفقًا لتوجيه )اثنائه و اإلحسان اليه قبل الذبح و ومها أن يكون احليوان حيًا يف وقت الذبح  اإلسالمي
جتارب علمية ختص الذبح اإلسالمي و إلقيام بأحباث فإن من الضروري بناًء عليه و (.  مرجعية شرعية

وسيلة ول قبتقدم اىل جممع الفقه اإلسالمي الدويل للبحث لتحديد املعايري اليت ميكن من خالهلا و 
 (حلني زوال تأثري الصدمة)فقد احليوان وعيه وإحساسه بصورة مؤقتة تتدويخ فعالة ذات تأثري عكوسي 

تكون تلك املعايري ال تتناقض مع تشريعات أن و حبيث ال تسبب تعذيبًا للحيوان وال موته قبل ذحبه، 
 . (1ملحق رقم ). وقوانني حقوق احليوان الصادرة يف الدول الغربية

من العوامل املتغرية  و . مد إستخدام طرق التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية على عوامل متغرية تعت -2
حالته الصحية و جنسه  و وزنه، و اليت تؤثر على نتيحة إستخدام هذه الطريقة هي نوع  احليوان وعمره  

احلد األقصى و واحلد األدىن ، ( مللي أمبريو أمبري أ)احلد األقصى للتيار و احلد األدىن . عند وصوله اجملزرة
قصى لوقت و ، احلد األدىن (هرتز)احلد األقصى للرتدد و ، احلد األدىن (فولت)للجهد  التعرض ( ثانية)االا

الذبج و األقصى للفرتة الزمنية بني الصدمة و للصدمة، مسار التيار يف جسم احليوان، واحلد األدىن 
يفرض نظام رقايب صارم  جيب أن ب احليوان لتجنب خطأ األجهزة الذي قد يسبب تعذيو (. ثانية)

تعيري األجهزة املستخدمة يضمن فيه إنتظام تدفق التيار، والوقاية من الصدمات الكهربائية قبل و لفحص 
 .احليوانالصعق، وصيانة منطقة متاس االقطاب مع 

سبب موت قد تو ينتج عنها سكتة قلبية سليب مباشر على القلب الطرق التالية هي طرق هلا تأثري  -3
 . املوت يف حالة اإلغماء ِما يتعذر تشخيصو وهقبل ذحبه احليوان 

 .باستخدام احلمام املائي املكهرب التدويخ - أ
 . باستخدام الصدمة الكهربائية من الرأس اىل الظهرالتدويخ  - ب
 . من الرأس اىل اجلسم باستخدام الصدمة الكهربائيةالتدويخ  - ت

 . . 2رقم إستنتاج أستناداُ اىل حتديد معايري خاصة  حالةيف تدويخ عكوس  هلا فعلالطرق التالية  -4
  .باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقطالتدويخ  - أ

  . باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط بعد الذبحالتدويخ  - ب
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 .. 4ملحق رقم 
بشأن املتطلبات  يبني التقرير الرأي العلمي. اهليئة األوروبية لسالمة األغذية صادر عن اللتقرير ترمجة ل

فيما إذا أريد حتديد املعايري . الدواجن الكهربائية اخلاصة مبعدات الصدمة الكهربائية بإستخدام احلمام املائي يف
يوصى مدى صالحية استخدامها يف الذبح اإلسالمي و اخلاصة بقبول اي طريقة من طرق الصدمة الكهربائية 

  . الشرع اإلسالميو يف العلوم  ف عليها باحثون متخصصونر بعمل دراسة خاصة يش

 
الرأي العلمي بشأن المتطلبات الكهربائية الخاصة بمعدات الصعق الكهربي في الحمام المائي التي 

 (22المصدر ). يمكن استخدامها علي الدواجن
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 الملخص
العلمية أن تقوم مبراجعة املراجع ( EFSA)طلبت اإلحتاد االوريب من اهليئة األوروبية لسالمة األغذية 

إذا لزم "اجلديدة اليت هلا عالقة بالصعق الكهريب للدواجن وأن توصي باستخدام متطلبات كهربائية جديدة 
قد . ميكن استخدامها على معدات الصعق الكهريب يف احلمام املائي واليت ميكن تطبيقها علي الدواجن" األمر

ري الكهربائية اليت ميكن من خالهلا توفري وسيلة أجريت مراجعات دورية لتلك املراجع العلمية لتحديد املعاي
صعق فعالة حبيث ميكن من خالهلا أن تفقد الطيور الوعي واإلحساس حىت املوت؛ أجريت بيانات التفتيش 

الدول  وعلى( EFSA)كل من الدول األعضاء يف اهليئة األوروبية لسالمة األغذية   لي اجملازر علىوالفحص ع
مل تتمكن اهليئة من عمل حتليل شامل لكثري من . اليت مت إدراجهم فيها بعد ذلكالغري أعضاء يف اهليئة 

يوجد عدد قليل . الدراسات اليت مت نشرها سلفًا وذلك بسبب أمناط الدراسة املختلفة والبيانات الغري مكتملة
الطيور اليت مت  من الدراسات القائمة علي املالحظة يف املذابح واجملازر واليت ميكن من خالهلا حتديد عدد

( FVO)فإن بيانات الفحص الواردة من مكتب األغذية والطب البيطري ، ومع ذلك، فعالو صعقها علي حن
( EEGختطيط كهربية الدماغ )مل حتدد املشاكل األساسية لكن وفقا ألسباب عملية فإهنا تستخدم أساليب 

مبثابة ( EEGختطيط كهربية الدماغ )يب يف الوقت احلايل تعد أسال. للتحقق من تأثري الصدمة وفعاليتها
املؤشرات اإلكلينيكية احلسية للجسد ال ، املؤشر األكثر دقة علي فقدان الوعي وعدم اإلدراك لدي احليوان

التحقيق من حدوث صدمة  و اهلدف من استخدام نظام الصعق الكهربائي ه. ميكن االعتماد عليها كلياً 
كثر املعايري واملعطيات الكهربائية فاعلية يف االستخدام ميكن أن أ%. 111كهربائية ناجحة وفعالة بنسبة 

( EEGختطيط كهربية الدماغ )كما مت قياسها باستخدام أساليب التحقق % 52حتقق فاعلية قد تصل إيل 
يوصي بأن تقوم الالئحة . باستخدام تلك األساليب% 111ومت التحقق من فقدان الطيور للوعي بنسبة 

وأن توضح الرتدد ونوع ، ح احلد األدىن للتيار الكهريب الذي جيب استخدامه علي كل طائرالتنظيمية بتوضي
ينبغي أن يكون هناك . ودورة التشغيل وشكل املوجة -توضح كذلك خصائص موجة التيارو التيار الكهريب 

إيل أنه جيب تطوير باإلضافة ، رقابة ورصد بطريقة فعالة للمعطيات الكهربائية املستخدمة يف اجملازر واملذابح
ينبغي أن يتم . الطرق واألساليب اليت تسمح بالقياس الدقيق للتيار الكهريب الفعلي املتدفق عرب كل طائر

ختطيط كهربية الدماغ )التحقق من البحث اخلاص بالصعق الكهريب الفعال عن طريق قياس نشاط أساليب 
EEG )ية، واليت يسهل استخدامها بطريقة عمليةواليت هلا عالقة باإلجراءات والتدابري اإلكلينيك . 
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 الخالصة
أن تقوم بإبداء  (AHAW)طُلب من اللجنة املعنية بصحة ورعاية احليوان ، بناءًا علي طلب اللجنة

الرأي العلمي بشأن املعايري واملعطيات الكهربائية اليت ختص معدات الصعق الكهريب يف احلمام املائي اليت ميكن 
 .دواجناستخدامها علي ال

مت عرض املعطيات واملعايري اخلاصة مبعدات الصعق الكهريب يف احلمام املائي اليت ميكن استخدامها علي 
رقم ( االحتاد األورويب)من الالئحة التنظيمية ( 1)من الفصل الثاين من امللحق رقم ( 2)الدواجن يف اجلدول 

جلدول علي رأيني سابقني للهيئة األوروبية تستند املتطلبات الكهربائية الواردة يف هذا ا. 1155/2115
وتطلب اللجنة من ، تلقت اللجنة تلك املعلومات(. 2112، 2114بتاريخ ( )EFSA)لسالمة األغذية 

وفقا ، 2السلطات يف اململكة املتحدة والسلطات اهلولندية أن تقوم بتعديل القيم الواردة يف اجلدول رقم 
منذ اعتماد هلذه اآلراء الواردة من اهليئة األوروبية لسالمة األغذية للبحوث العلمية اليت مت األخذ هبا 

(EFSA .) 

قالت السلطات يف اململكة املتحدة أن نطاق الرتددات املرتفعة الواردة يف اجلدول جيب أن تغطي من 
تج وذلك بسبب املخاوف اليت قد تن، هرتز 1511هرتز، وأنه ينبغي أال يتجاوز هذا النطاق  211إيل  211

هرتز واليت تؤدي بدورها إيل حدوث شلل كهريب ولن ينتج عنها  211عن ارتفاع نطاق الرتددات ألعلي من 
ذكر الطلب املقدم من السلطات يف اململكة املتحدة أيضا أن نطاق الرتددات الكهربية . صعقة كهربية فعالة

هرتز بصيغتها  411إيل  211بدال من )هرتز  211- 211تشمل من  2املتوسطة الواردة يف اجلدول 
نوع التيار  2ينبغي أن حيدد اجلدول ، وألسباب تتعلق جبودة اللحوم النهائية، (احلالية يف الالئحة التنظيمية

من الالئحة التنظيمية ( 2)كانت السلطات اهلولندية تشعر بالقلق من أن اجلدول . الكهريب بشكل واضح
وأن هذه احليوانات املعرضة للخطر ، لكل حيوان" متوسطة"أهنا قيم  يشري إيل املعطيات واملعايري الكهربية علي

كحد أدين للتيار الكهريب "سيكون ذلك مقبوال إذا مت حتديد القيم ، ومع ذلك. ال يتم صعقها بطريقة فعالة
يمة ؛ قالت السلطات اهلولندية بأنه ال ميكن من الناحية العملية قياس التيار الكهريب كق"املستخدم لكل طائر

. كما أن أجهزة قياس التيار الكهريب الفعال لكل طائر ليست متوفرة علي نطاق واسع، متوسطة لكل طائر
شكل )فقد اقرتحت السلطات اهلولندية حتديد التفاصيل املتعلقة خبصائص املوجه الكهربية ، باإلضافة إيل ذلك

 (.املوجة ودورة التشغيل ونطاق النبض

قدمة من السلطات يف اململكة املتحدة والسلطات اهلولندية طلب من اللجنة بناءًا علي هذه الطلبات امل
 :ما يلي (AHAW)املعنية بصحة ورعاية احليوان 
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أن تقوم مبراجعة املراجع العلمية اجلديدة اليت هلا عالقة بالصعق الكهريب للدواجن وعلي وجه اخلصوص  -1
 و: يطانيةتلك املراجع املقدمة من قبل السلطات اهلولندية والرب 

مبتطلبات كهربائية جديدة ، إذا لزم األمر، (AHAW)أن توصي اللجنة املعنية بصحة ورعاية احليوان  -2
قابلة للتطبيق علي معدات الصعق الكهريب يف احلمام املائي بدال عن تلك التوصيات املنصوص عليها 

رقم ( االحتاد األورويب) من الالئحة التنظيمية( 1)من الفصل الثاين من امللحق رقم  2اجلدول يف 
1155/2115. 

بغرض القيام بإجراء مراجعة واستعراض شامل للمراجع العلمية اجلديدة اليت هلا عالقة بالصعق الكهريب 
مت القيام بعمل مراجعة منهجية دورية هلذه املراجع جلمع البيانات املتاحة بشأن املعطيات واملعايري ، للدواجن

عملية الصعق الكهريب يف احلمام املائي ونتائج فقدان الوعي وعدم اإلدراك عند يف الكهربائية املستخدمة 
أجريت بيانات التفتيش والفحص علي اجملازر علي كل من الدول األعضاء يف اهليئة األوروبية لسالمة . الطيور

استكمال وعلي الدول الغري أعضاء يف اهليئة اليت مت إدراجهم فيها بعد ذلك من أجل ( EFSA)األغذية 
 .نتائج املراجعة املنهجية هلذه املراجع

التيار )وأ( ACالتيار املرتدد )أوال حسب نوع التيار الكهريب ، كانت البيانات ذات مستويات خمتلفة
املختلفة واليت تتألف من " املعاجلة"مت حتديد فئات . مث بعد ذلك حسب األنواع والفئة( DCاملباشر 

 DCكما أن نوع التيار املباشر : فقط ACبالنسبة لنوع التيار املرتدد )ار جمموعات خمتلفة من شكل التي
ميلي أمبري )تعمل علي تشكيل كل من التيار الكهريب ، (واملوجات النبضية: يتكون من نوع موجي واحد فقط

MA ) والرتدد( هرتزHZ .) مت بعد ذلك عمل مقارنة بني طبقات املعاجلة الكهربائية مقابل النتائج
 : لقياسات التاليةاو أ

  التأكد من فقدان الوعي باستخدام )النسبة املئوية للحيوانات اليت مت ذكرها كحيوانات مصعوقة كهربيا
أساليب ختطيط  والقمع باستخدام ، النشاط الصرعى)أي  (EEG)أساليب ختطيط كهربية الدماغ 

 (.SEP)وغياب االستجابات احلسية اجلسدية املثارة ، ((EEGكهربية الدماغ 

  التأكد من فقدان الوعي باستخدام )النسبة املئوية للحيوانات اليت مت ذكرها كحيوانات مصعوقة كهربيا
، ورد فعل قرنية العني، اسرتداد حدة التوتر يف الرقبة)أي  (EEG)أساليب ختطيط كهربية الدماغ 

 (. والضغط علي مشط القدم

  أساليب ختطيط كهربية الدماغ من خالل استخدام التأكد من فقدان الوعي )متوسط مدة فقدان الوعي
(EEG) . 

 النسبة املئوية للحيوانات املصعوقة بالسكتة القلبية. 
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 : فيما يلي كل من االستنتاجات والتوصيات
 : االستنتاجات

وهذا يتوقف . تقتضي التشريعات أن تكون هناك دائمًا صعقة كهربية فعالة تستمر حىت ميوت الطائر -1
ءات وتدابري جيدة يتم اختاذها للحصول علي صعقة كهربية جيدة وان هناك طريقة علي وجود إجرا

ولكي نقوم بتحديد إذا ما كانت هذه اإلجراءات . فعالة لقتل الطيور واحليوانات يف املذابح واجملازر
ؤدي والطرق هي املناسبة للقيام بالصعقة الكهربية الفعالة جيب أن يكون هناك إجراءات وتدابري دقيقة ت

 . وأن تستمر فاعليتها حىت موت الطائر، لفقدان الوعي وعدم اإلدراك عند احليوان

 45تكون الصعقة الكهربية فعالة وقوية إذا أفقدت الطائر وعيه بسرعة وجعلته فاقد للحس يف غضون  -2
الصعقة  كما أهنا تعترب فعالة إذا أدت إيل موت الطائر نتيجة السكتة القلبية حيث أن. ثانية علي األقل

فمن غري املؤكد إذا ما كانت ، ومع ذلك. الكهربية وما ينتج عنها ال تعد مبثابة سوء معاملة للطائر
 . التيارات الكهربائية اليت تؤدي إيل السكتة القلبية قد ينتج عنها األمل واالضطراب للحيوان لبضع ثواين

هربائية ناجحة وفعالة بنسبة حتقيق حدوث صدمة كو اهلدف من استخدام نظام الصعق الكهربائي ه -3
أكثر املعايري واملعطيات الكهربائية فاعلية يف االستخدام ميكن أن حتقق فاعلية قد تصل إيل %. 111

ومت التحقق من فقدان ( EEGختطيط كهربية الدماغ )كما مت قياسها باستخدام طرق التحقق % 52
مت اختبار جمموعة متنوعة من (. EEG)باستخدام ختطيط كهربية الدماغ % 111وعي الطيور بنسبة 
هذه  للتحقق من( EEG)أساليب ختطيط كهربية الدماغ وعندما مت استخدام املتغريات الكهربية 

ومت جتربتهم من قبل يف حتقيق معدل  DCوال التيار املباشر  ACمل ينجح التيار املرتدد ، اجملموعة
  . %111صعق بنسبة 

كما ، واسرتداد الوعي، ابري املتاحة يف أنظمة الصعق الكهريب احلاليةبالنظر إيل سرعة اإلجراءات والتد -4
باستخدام أساليب يتضح من النشاط الصرعى للحيوان وما يليه من تساوي القوة الكهربية املستمرة 

لن تتحقق كل هذه األمور قبل القيام باألمور ، والنزيف قبل املوت، (EEG)ختطيط كهربية الدماغ 
ة يف عملية الذبح إذا كانت مدة فقدان الوعي وعدم اإلدراك الناجتة عن عملية الصعق الضرورية التالي

 . أكثرو ثانية أ 45الكهريب 

أفضل وأدق طريقة يف الوقت احلايل لتحديد ما إذا كان الطائر فاقدا للوعي وغري مدرك هي من خالل  -5
مؤشرات االستجابات تعد . (EEG)أساليب ختطيط كهربية الدماغ البحث عن أمناط معينة يف 

التنفس )وتشنج العضالت واملالحظات املباشرة ( استجابات الضرب علي القدم)احلسية اجلسدية 
مؤشرات ليست دقيقة بدرجة ميكن الوثوق فيها إيل حد كبري لعدم اإلدراك يف ( اإليقاعي نوبات التشنج
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مللي  121أعلي من  ACاملرتددة يرتبط غياب ردود فعل قرنية العني يف التيارات . الرتددات العالية
 (EEG)طريقة ختطيط كهربية الدماغ هرتز ارتباطًا وثيقا مع  211أمبري ويف الرتددات اليت تصل إيل 

ختطيط كهربية األدلة املأخوذة من . القمعية وسوف تكون أكثر مؤشرات عدم اإلدراك عالية الكفاءة
 .ليست جمدية وال ميكن تطبيقها يف اجملازر واملذابح واليت هلا عالقة باملالحظات املادية ((EEGالدماغ 

فقد مت دراسة عدد ، ومع ذلك. استخدمت جمموعة متنوعة من أشكال املوجات يف الدراسات التجريبية -2
ولذلك جيب التحقق من  ، بسيط من تلك اجملموعات بعمق وأعيد دراستها مرة أخري يف خمتربات خمتلفة

 .الفعال واملوثوق فيهو كفاءهتا ليتم تطبيقها علي النح

معظم الدراسات اليت أجريت علي املعطيات واملعايري الكهربية اليت ختص مبعدات الصعق الكهريب يف  -6
احلمام املائي هي دراسات أجريت يف املختربات فقط ويصعب تطبيقها مباشرة علي األحوال امليدانية 

نه ال ميكن ضمان مرور التيار الكهريب علي  وغالبا ما يكون السبب يف ذلك أ، واسعة النطاق يف اجملازر
أما بالنسبة لألشكال املوجية املستخدمة يف الدراسات التجريبية فهي دراسات منهجية تطبق . كل طائر

ولذلك جيب التحقق من كفاءهتا ليتم تطبيقها علي ، يف ظل ظروف وأحوال املذابح واجملازر العملية
 .الفعال واملوثوق فيهو النح

خالل معدات الصعق الكهريب احلالية املستخدمة يف اجملازر واملذابح أن نقوم حبساب وضبط  ميكننا من -2
مقدار التيار الكهريب الفعلية اليت حيصل عليها كل طائر أثناء عملية الصعق الكهريب يف احلمام املائي 

عملية الصعق خيتلف مقدار التيار الكهريب الفعلي الذي حيصل علية كل طائر أثناء . بطريقة دقيقة
( 2)، عدد الطيور يف احلمام املائي يف الوقت الواحد( 1: )الكهريب يف احلمام املائي وفقا ملا يلي

ِما يعين أن بعض الطيور مل يتم صعقها ، االحنرافات الفردية ملقاومة كل طائر اليت تعيق عملية الصعق
 . بطريقة فعالة

عق الكهريب يف احلمام املائي واليت تنتج عن حترك الطيور املشاكل اليت حتدث يف اجملزر أثناء عملية الص -5
وستكون النتيجة أن بعض الطيور مل يتم ، وقد تكون التوصيالت الكهربية سيئة، يف املراحل احلرجة

 .صعقها بطريقة فعالة

سبيل علي ، يف العديد من اجملازر( التيار الكهريب والرتدد)ميكن أن ختتلف املعطيات واملعايري الكهربية  -11
إذا اتضح أنه من الضروري تقليل عدد الطيور املراد ذحبها يف احلمام املائي من أجل احلفاظ علي ، املثال

 .  وجود عدد من الطيور اليت مل يتم صعقها بشكل كافو جودة اللحوم أ
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 DCهي أكثر فاعلية من األشكال املوجية النبضية للتيار املباشر  ACاألشكال املوجية للتيار املرتدد  -11
لتحقيق  DCلكن هذه الصناعة عادة ما تستخدم التيار املباشر ، من حيث حتفيز النشاط الصرعى

 . جودة أفضل للحوم

حتليل شامل وذلك بسبب تصاميم الدراسة املختلفة  ال تسمح العديد من الدراسات املنشورة بإجراء -12
 .والبيانات الغري مكتملة

للتحقق من فقدان الوعي  (EEG)ختطيط كهربية الدماغ  طريقةبالنسبة لدجاج التسمني يتم استخدام  -13
 54تعمل املوجات التالية علي إنتاج صدمة كهربية فعالة بنسبة ترتاوح من : وعدم اإلدراك لدي الطائر

مللي  151 -111اجلييب  ACموجة التيار املرتدد ( 1: )من الطيور وهذه األمناط هي% 52 –
 -51: مللي أمبري 151 -111املربعة  ACيار املرتدد موجة الت( 2: )هرتز 211- 51، أمبري

 -1( عرض النبضة% 51: 1: 1دورة التشغيل )النبضية  DCموجة التيار املباشر ( 3: )هرتز 411
هرتز  411اجليب مبعدل  ACاستخدام موجة التيار املرتدد . هرتز 211- 51" مللي أمبري 211

املربعة مبعدل  ACم قياس استخدام موجة التيار املرتدد مل يت. هرتز ال تنتج صعقة كهربية فعالة 211و
 . هرتز 211

للتحقق من فقدان الوعي  (EEG)طريقة ختطيط كهربية الدماغ يتم استخدام ، بالنسبة للديوك الرومي -14
: من الطيور وهي% 52تعمل املوجات التالية علي إنتاج صدمة كهربية فعالة بنسبة : وعدم اإلدراك

 211 – 51، مللي أمبري 251 -1املتقطعة مبعدل و أ/ اجليبية ACيار املرتدد استخدام موجة الت
 .هرتز

للتحقق من فقدان  (EEG)طريقة ختطيط كهربية الدماغ يتم استخدام ، بالنسبة للدجاج البياض -15
من الطيور % 51تعمل املوجات التالية علي إنتاج صدمة كهربية فعالة بنسبة : الوعي وعدم اإلدراك

 – 51، مللي أمبري 111 -1املتقطعة مبعدل و أ/ اجليبية ACدام موجة التيار املرتدد استخ: وهي
هرتز  411- 211باستخدام نفس شدة التيار والتيار الكهريب لكن يتم زيادة الرتدد من . هرتز 211

 .لن يتم صعق أي من الطيور بطريقة فعالة، هرتز 211وأكثر من 

علي املالحظة يف اجملازر واملذابح لتحديد عدد الطيور اليت يتم هناك عدد قليل من الدراسات القائمة  -12
مكتب األغذية عندما يتم تطبيق هذه الدراسات علي نطاق واسع لن يستطيع . فعالو صعقها علي حن

لكن ألسباب عملية ، بتحديد املشاكل الرئيسية اليت تواجه هذه الدراسات( FVO)والطب البيطري 
للتحقق من فقدان الوعي وعدم  (EEG)طريقة ختطيط كهربية الدماغ م باستخداتقوم هذه الدراسات 

 . اإلدراك الناتج عن الصدمة الكهربية
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يف  2الطلبات املقدمة من السلطات اهلندية والربيطانية تسلط الضوء علي املشاكل اليت تواجه اجلدول  -16
 ACإيل نوع التيار املرتدد  الالئحة التنظيمية املقرتحة كما أهنا ال تنص بوضوح إذا ما كانت تتعلق

وكذلك مل حتدد كافة املعايري واملعطيات الكهربية اليت هلا عالقة بعملية ، بكليهماو أ DCالتيار املباشر و أ
 .الصعق الكهريب للطيور يف احلمام املائي

 حتتويو أ، بتحديد نوع التيار بوضوحو أ، ال حتتوي الالئحة التنظيمية علي تفاصيل بشأن موجة التيار -12
حتدد احلد و أ، (DC بالنسبة للتيارات املباشرة )عرض النبضة و علي تفاصيل عن الدورة التشغيلية أ

 .األدىن للتيارات اليت جيب استخدامها لكل طائر

هرتز  211مل يتم العثور علي أدلة تدعم الزيادة يف نطاق الرتددات متوسطة النطاق لدجاج اللحم إيل  -15
 .مللي أمبري 211- 151باستخدام التيار املباشر عند 

بشكل روتيين يف الوقت احلايل قد ال تكون طريقة  (EEG)طريقة ختطيط كهربية الدماغ استخدام  -21
علي الرغم من أن دراسات املخترب قد أظهرت أن التيار املتدفق عرب الطيور الفردية علي تردد . عملية

وبالتايل ميكن تقييم (. EEG)الدماغ طريقة ختطيط كهربية حمدد ميكن استخدامها بثقة للتنبؤ بنتائج 
فعالية الصعقة الكهربية مبا يتناسب مع ظروف وأحوال اجملازر واملذابح والقياس الدقيق لتدفق التيار 

 .الكهريب خالل الطيور الفردية

فمن املستحيل ضمان أن كافة ، الصعق الكهريب يف احلمام املائي علي الدواجنعندما يتم استخدام  -21
 .  صعقها كهربياالطيور قد مت

 التوصيات 
وتوضح الرتدد ، جيب أن توضح الالئحة التنظيمية احلد األدىن للتيار الكهريب املستخدم لصعق كل طائر -1

 .ونوع التيار الكهريب وكذلك خصائص املوجة الكهربية ودورة التشغيل وشكل املوجة الكهربية

، ت الكهربائية املستخدمة يف اجملازر واملذابحينبغي أن يكون هناك رقابة ورصد بطريقة فعالة للمعطيا.  -2
باإلضافة إيل أنه جيب تطوير الطرق واألساليب اليت تسمح بالقياس الدقيق للتيار الكهريب الفعلي 

 . املتدفق عرب كل طائر

ينبغي أن يتم التحقق من البحث اخلاص بالصعق الكهريب الفعال عن طريق قياس نشاط أساليب   -3
واليت هلا عالقة باإلجراءات والتدابري اإلكلينيكية ، واليت يسهل ( EEGماغ ختطيط كهربية الد)

 .استخدامها بطريقة عملية

 %.111هناك حاجة ملحة لتطوير األساليب الكهربية اليت تضمن جناح عملية الصعق الكهريب بنسبة  -4
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تستخدم علي الدواجن إذا مل يتم حل املشاكل املتعلقة بعملية الصعق الكهريب يف احلمام املائي اليت  -5
 . ينبغي استخدام أساليب الصعق الكهريب األخرى، واملذكورة هنا

 المزيد من البحوث
 ينبغي إجراء مزيد من ، من أجل توحيد معايري دراسات احلمام املائي الكهريب التجريبية وعمل التقارير

وربط نتائج ، يممن حيث التصم( EEG)البحث بشأن تقييم أنشطة طريقة ختطيط كهربية الدماغ 
 .هذه البحوث والدراسات مع اإلجراءات العملية لفقدان الوعي واإلحساس

  ينبغي اختبار أي أنظمة صعق كهريب جديدة يتم تطويرها يف ظل ظروف وأحوال اجملازر؛ ولن يكون
إذا كان النظام يتمكن من قياس ذلك ويضمن ( EEG)ضروريا قياس طريقة ختطيط كهربية الدماغ 

 .تيار الكهريب الكايف لنجاح عملية الصعق الكهريب لكل طائرتدفق ال
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 : المقدمة
كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، أحل  لنلا البيتلاح وحلرم ا ينلا ا تا ل    احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم وما

واألغللال ، وهللدانا ح لل  حنيةيلل  الةلل  وال للال  والسللالم ا لل  نتينللا  اآلصللار، ورفللع انللا وجع نللا مللن أملل   مللد 
 : مد وا   آله وصةته أمجعني    أما بعد

ر  ألن منلله بنتللس اوسللم وبنتللذ ا يلله لللذا اهللتم فلل ن مبعللم اننسللان مللن األمللور احهملل  للله   الللدنيا واآل لل
بتيللان األحمللام احتع قلل  باألاعملل  واألدللرب  واقللدوا قللا بابللاه مسللتقاله  للمن كتللتهم ومللا  –رمحهللم اهلل  –فقهاؤنللا 

ذاك إال ألمهيتها وكثر  أحمامها وكثلر  احسلتاداح فيهلا وعنلوك أحمامهلا وملا ميلام قملع الةقله انسلالم  اللدو  
الللذكا  بعللد التللدوب  : " النللدو  الع ميلل  بالتعللاون مللع جامعلل  انمللام  مللد بللن سللعو  انسللالمي  بعنللوان بعقللد هللذ 

إال نلللابع ملللن أمهيللل  اعلللام اننسلللان واالاتنلللات ببيتللله " إالللا   النيفلللر    لللوت احسلللتاداح . بال لللدم  المهربا يللل 
بضاح أحمام اللذكا  حسلا اولاور وح يته درااه، ومد ممذ ب ادا  حب  ان احو وك آنف الذكر مسامه    إ

 :احذكور ، ومد رالذ لذلك احتاح  اآلعي 

 :ععربف الذكا  لغ  ودرااه  :المبحث األول

 .حمم الذكا  :المبحث الثاني

 .احلمم  من مشرواي  الذكا  :المبحث الثالث

 .الضوابط الشراي  ل ذكا  بعد ال دم  المهربا ي  :المبحث الرابع

 .غمس البيور   احات احغ   احعد لنتف الربش بعد ذحبها مت  موهتا حمم :المبحث الخامس

 .حمم عثتيذ أرج  احليوان مت  الذبح :المبحث السادس

ومد عناولذ هذ  احتاح  من  ال  كالم الةقهات   كتتهم وما عيسر اناالك ا يله ملن التةلومل احعلد  
ا الشراي  ورجةذ ملا ههلر   رجةانله  مل ماله أن   هذا الشأن وحرصذ ا   إبضاح األحمام مدام  بأ لته

 .أكون وفقذ فيما م دح وأ رياه ا تتمذ التة  خبامت  عضمنذ أهم النتا ج والتوصياح

 .سا اله اهلل ل قا مني ا   هذ  الندو  الع مي  التوفيق والسدا ، وأن بنةع هبا اوميع

 

 حسني بن اتد اهلل العتيدي.  .أ/ التاح 
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 المبحث األول
 تعريف الذكاة

 :الذكاة لغة
ذكيذ النار إذا أمتمذ إدعاقا وذكيذ الذبية  إذا أمتمذ : أص  الذكا    ال غ  إمتام الش ت، بقا 

عامه، والتذكي  الةهم سربع : رج  ذك  أي: ذحبها، والذكات   الةهم أن بمون عام العق ، سربع القتو  بقا 
ذحبتها، واالسم الذكا ، واحذبوح ذك ، وال  الذبح ذكا  ألنه ذكيذ الشا  عذكي  إذا : الذبح والنةر بقا 

 ....ُحرَِّمْذ َاَ ْيُمُم اْلَمْيَتُ  َواْلدَُّم } : ذكر مج   من اورماح بقوله ، ومن ذلك أن اهلل ج  واال(1)إمتام الزهوق
ْيُتْم   .(2)اآلب {....َوَما َأَكَ  السَُّتُع ِإالَّ َما ذَكَّ

وععلا  أنلله حلرم ا ينلا التهيمل  الللا أك هلا السلتع كاألسلد والللذ ا وممومهلا   اسلتث   للا اهلل سلتةانه  فلذكر
 .(3)حرمه ما أ ركتم ذكاعه مت  أن ميوح فأمتمتو  بالذبح فهو حال  لمم

، ملللا  ابلللن (4)مسلللك ذكللل  ورا ةللل  ذكيللل  أي ايتللل : كملللا أن ملللن معلللاا اللللذكا  البهلللار  والتبييلللا بقلللا 
اهارهتللا مللن النااسلل ، جعلل  بتسللها مللن بربللد  "...ذكللا  األري بتسللها:" بللن ا لل  و  حللدب   مللد: " منيفللور

والدلللك أن " (5)النااسللل  الراتللل    التبهلللري ينزلللل  عذكيللل  الشلللا    انحلللال  ألن اللللذبح ببهرهلللا و  للل  أك هلللا
فللاحليوان إذا : "  –رمحلله اهلل  –الللذكا  الشللراي  عبيللا حلللم احللذك  وعزبلل  انلله األاللال واألوب لل ، مللا  القللرا  

 .(6)التاةيفأسي   مه فقد ايا ألنه بتسارك إليه 

وكللال احعنيللني موجللو    الللذكا  فلل ن فيهللا إمتامللاه وإسللراااه إ  احللوح واهللوق الللنةس، وعبهللري احليللوان اللن 
 .(7)الدمات احسةوح  والراوباح السا   

                                                 

القامول ؛  (4/702)، اح تاح احنري (6/7416)، ال ةاح ما   ذكا (41/782)لسان العرب ما   ذكا : بنيفر( 1)
 (.7/452)معام مقابيس ال غ  ؛  (4/441)، احعام الوسيط (1/440)اليات ف   الذا  اويط باب الواو و 

 .من سور  احا د ( 4)اآلب  رمم جزت من ( 2)
، فتح (7/454)، اورر الوجيز البن ابي  (7/40)، عةسري ابن كثري (6/50)بنيفر اوامع ألحمام القرآن ل قرا  ( 3)

 (.7/2)القدبر 
 . (1/440)، القامول اويط ( 41/782)لسان العرب ( 4)
 (.7/461)، وبنيفر النهاب    غربا احلدب  واألثر، (41/788)لسان العرب، ( 5)
 (.42/52)، وبنيفر احلاوي المتري، (6/57)اوامع ألحمام القرآن، ( 6)
 (.5/786)عتيني احلقا ق، ( 8/420)التةر الرا ق، : بنيفر( 7)
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  ملللا قلللا مبعللله فيهلللا وبلللالنيفر فقلللد ا ت ةلللذ ععربةلللاح الةقهلللات قلللا بنلللاته ا للل أماااا تعرياااف الاااذكاة  ااار ا  
ذبللح أو ممللر احليللوان : ل مللذك  واحللذك ، وسللأ تار ععربةللاه واحللداه منهللا وهللو مللا ذكللر  فقهللات احلناب لل  بقللوقم هلل 

 .(1)أو اقر  تنعومرب ه  ح ومه احأكو  الربي احقدور ا يه بقبع 

 : رح التعريف
ح كلالتقر والغلنم أو مملر ملا بنةلر منهلا كانبلل  فاللذكا  عشلم  ملا بلذبح ملن احليوانلا" ذبلح أو مملر: " مولله

 .فمالمها بسم  ذكا 

فالتذكي  الشراي   اص  باحليوان احأكو  اللذي ال بعليش إال   اللرب  الفلاه " احليوان احأكو  الربي: "موله
 .وما كان  رم األك  منها عةيد فيه التذكي أاحات فال بذك ، بعيش إالَّ   حا ال 

 لا بقلدر ا ل  ذحبله وبانمملان مسلمه وذحبله خبلالد ملاال بقلدر ا يله منهللا أو : أي" ر ا يلهاحقلدو : "مولله
 .من غريها

اللللنةس، واحلللريت قلللر  البعلللام والشلللراب فيقبعهملللا احلللرا  بلللاحل قوم قلللر  " بقبلللع ح قومللله ومرب للله: "مولللله
 .لتتةقق الذكا  الشراي 

ه إذا ععللذر ذحبلله بقبللع ح قوملله ومرب لله بللأن كللان أن احليللوان احقللدور ا لل  ذحبلل: أي" أو اقللر  تنللع: " موللله
يلللا قرحللله   أي  اقلللر مستأنسلللاه فاسلللتوحش و  بقلللدر ا للل  ذحبللله، أوكلللان مستوحشلللاه أصلللاله فيمةللل    عذكيتللله 

 .يموح بذلكفمو ع من بدنه بسهم أو ممو  

 .(2)وهناك ععربةاح أ ر  ل ذكا  وه  متقارب    احع 

                                                 

 (.6/478)مبالا أو  النه  ( 5/4406)كشاد القناك : ، وبنيفر(2/114)م الروي احربع حبادي  ابن ماس( 1)
، القامول (722صل)، أنيس الةقهات ( 1/765)، مغس اوتاج ( 4/7)، درح ا رد  (5/786)عتيني احلقا ق : بنيفر( 2)

 .60، أحمام الذبا ح وال ةوم احستور     الشربع  انسالمي ، صل475الةقه  صل
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 المبحث الثاني

 حكم الذكاة
يللوان احللأكو  إمللا أن بمللون حبربللاه ال بعلليش إالم   احللات كالسللمك وممللو ، وإمللا أن بمللون بربللاه وسنق للر احل

احلدب  هنا ان حمم ذكا  احليوان الربي احأكو  الذي له  م سا   كتهيم  األنعلام ومموهلا، فهلذا ال لنف ملن 
 – للالد فيلله بللني أهلل  الع للم، مللا  ابللن مداملل  احليللوان ال بتللاح أك لله إالَّ بتذكيتلله الللذكا  الشللراي ، وهللذا  للا ال 

فأملا احقلدور ا يله منهملا فلال بتلاح إالك باللذكا  بلال  لالد بلني : " احلأكو  احقلدور ا يله ان احليوان –رمحه اهلل 
بلري وحبلري، فأملا اللربي :  لر بلني فأملا احليلوان فهلو ا ل :   -رمحله اهلل  - هتري وما  الوابر ابن  (1)"أه  الع م

 .(2)"إال بالذكا  أمجعوا ا   أن ما أبيح أك ه منه ال بستتاح ف هنم

 .(3)"أما احقدور ا يه فال بتاح إال بالذبح أو النةر إمجاااه : "  –رمحه اهلل  –وما  ابن حار 

حيللوان ال  لل  إال : واحليللوان   ادللااذ الللذكا    أك لله ا لل  مسللمني: "   –رمحلله اهلل  –ومللا  ابللن ردللد 
واعةقلوا ا ل  أن احليلوان اللذي بعمل  فيله اللذبح هلو احليلوان اللربي ذو اللدم ......    بغري ذكلا  بذكا  وحيوان 

 ."(4) .....الذي ليس يةرم 

ومد    ا   ادااذ الذكا  نباح  أك  احليوان الربي احأكو  المتاب والسن  وانمجاك فمن المتلاب ملا 
 : بأيت

ُحرَِّمللْذ َا َللْيُمُم اْلَمْيتَللُ  َوالْللدَُّم َوحَلْللُم }: األاعملل  بقولللهرمللاح مللن أن اهلل جلل  واللال ذكللر او :الاادل ا األول
ْيلللُتْم اْ ِْنزِبللِر َوَملللا أُِهللل َّ لِغَلللرْيِ ال ملللِه بِللِه َواْلُمْنَوِنَقلللُ  َواْلَمْومُلللوَذُ  َواْلُمتَلَر ِّبَلللُ  َوالنَِّبيَةلللُ  َوَمللا أَ  لللُتُع ِإالَّ َملللا ذَكَّ  {....َكلللَ  السَّ

أن اهلل جلل  ذكللر  ذكللر اورمللاح مللن احيتلل  ومللا بعللدها   اسللتث   للا حرملله مللن : وجلله الدالللل  مللن اآلبلل اآلبلل  و (5)
ْيلُتْم } : احنونة  وما بعدها ملا ذكل  بقولله فع لق احلل  بالتذكيل ، واالسلتثنات ملن التةلرة إباحل ، { ....ِإالَّ َملا ذَكَّ

 .(6)ه فيتق  ا   التةرةو   ذلك ا   حترة أك  ما   بذك منها و  عدرك ذكاع

                                                 

 (.2/744)، احتدك (42/44)، احلاوي المتري (5/10)بدا ع ال نا ع : ، وبنيفر(44/404)احغس ( 1)
 (.7/408)انف اح ( 2)
 (.2/672)فتح التاري ( 3)
 (.4/142)بداب  اجملتهد ( 4)
 .من سور  احا د ( 4)جزت من اآلب  رمم ( 5)
، فتح (5/10)، بدا ع ال نا ع (7/405)ص أحمام القرآن ل ا ا( 40، 7/2)، فتح القدبر (6/50)عةسري القرا  ( 6)

 (.1/7252)، الةقه انسالم  وأ لته (8/57)القدبر ل مما  ابن اقمام 
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َا َلللْيُمُم اْلَمْيتَلللَ  ُحرَِّملللْذ  } : اهلل جللل  والللال احيتللل  بقوللللهأن غلللري احلللذك  ميتللل ، وملللد حلللرم  :الااادل ا الثااااني
َللا َحلللرََّم َا َلللْيُمُم اْلَمْيتَللَ  َواللللدَّمَ }: اآلبللل  وملللا  (1) {....َوالللدَّمَ   اآلبللل  واحيتلل  ملللا ملللاح بغللري ذكلللا  دلللراي  (2){....ِإَّنَّ

اتهتللا   نةسللها، وحللا فيهللا مللن احضللر  الالحقلل  ل تللدن والللدبن،  احيتلل   تيثلل  مضللر  لر  ذفيةللرم أك هللا لتقللات  مهللا إ
 .(4)ا   أن احيت  حرام، و  هذا  الل  ا   ادااذ الذكا  حل  احذك  احأكو  (3)لذا أمجع أه  الع م

 :أما من السن  فقد استدلوا بدلي ني

مللا أهنللر الللدم وذكللر اسللم اهلل ا يلله : " مللا  وفيلله أن رسللو  اهلل ، رافللع بللن  للدبج حللدب   :الاادل ا األول
 .(5)"احلدب ........ فم  ليس السن واليفةر 

اللللدم أي  إهنلللارادلللاذ حلللل  أكللل  الذبيةللل  دلللراني أحلللدمها  ووجللله االسلللتدال  ملللن احللللدب  أن النللل  
حلل  احلذك  ملن ملأكو  ال ةلم إذ التقلدبر ملا أهنلر وهذا  لي  ا   ادااذ اللذكا     دبأي إسالته وصته بمثر  

اللدم فهللو حللال  فم للوا، فلل ن   حت لل  اللذكا  بأهنللار الللدم فللال قللوا أكلل  احلذبوح ألنلله ميتلل ، وهلل   رملل  األكلل  
 .(6)إمجاااه كما ستق بيانه

ال ليد  (7)إا أرم  بلاحعراي: " بقوله حا سأ  رسو  اهلل : حدب  ادي بن حامت  :الدل ا الثاني
: " و  لةل  أنله ملا " فم ه، وإن أصابه بعر ه فال عأك له (8)إذا رميذ باحعراي فوزق: " ال يد فأصيا فقا 

حلل  ال لليد  فاعلل  النلل   (10)"فللال عأكلل  (9)يللذملل ، وإذا أصللاب بعر لله فقتلل  ف نلله ومإذا أصللاب حبللد  ف" 
                                                 

 .من سور  احا د ( 4)جزت من اآلب  رمم ( 1)
 .من سور  التقر ( 424)جزت من اآلب  رمم ( 2)
 (.44/440)احغس ( 3)
، عةسري آباح ( 6/478)، مبالا أو  النه  (5/4406)قناك كشاد ال( 8/114)الروي احربع حبادي  ابن ماسم ( 4)

 (.7/551) ل سابساألحمام 
، (5504)أ رجه التواري   صةيةه، كتاب الذبا ح وال يد، باب ما أهنر الدم من الق ا واحرو  واحلدبد برمم ( 5)

 (.4268)ومس م   كتاب ان اح ، باب جواا الذبح بم  ما أهنر الدم، برمم 
 (.2/42)، ني  األواار (5/62)، حتة  األحوذي (2/448)، درح النووي ل ةيح مس م (2/678)ح التاري فت( 6)
سهم بال ربش وال ن  ، وما  النووي، إنه  شت  ثقي   أو ا ا   ارفها حدبد ،  :، بمسر احيم وبالعني احهم  احعراي( 7)

 .ومد عمون بغري حدبد ، وصةح هذا التةسري، ومي  غري ذلك
 (.2/600)، فتح التاري ( 2/88)، درح النووي ل ةيح مس م (4/745)النهاب    غربا احلدب ، : بنيفر
 (.2/600)، فتح التاري (2/88)درح النووي ل ةيح مس م . نةذ: ومعنا : با ات والزات( 8)
، فتح التاري (2/88) نوويالصةيح مس م بشرح . متقو  بغري  د ، واحوموذ  احقتول  بالع ا ومموها: أي: الوميذ( 9)

(2/600.) 
والذبا ح  ، ومس م   كتاب ال يد( 5125)أ رجه التواري   كتاب الذبا ح وال يد باب التسمي  ا   ال يد برمم ( 10)

 (.4272)باب ال يد بالمالب احع م  برمم 
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إذا متل  ال لليد ذللك أن احعلراي  هنلار اللدم   احللذبوح، وعضلمنإبلاحعري كونله نافلذاه   بلدن ال لليد وهلو معل  
حبد  وثق ه و  قرحه ليورج  مه أنه ال ب ك  ألنه ميت ، فهذا  لي  ا   ادااذ الذكا  حلل  ال ليد، ومثل  ذللك 

 .(1)حبه أو ممر    مو عهذاحليوان احقدور ا يه ب

حلذك ، وأن احليلوان فقد أمجع الع ملات ا ل  أن اللذكا  ب سلال   م احلذبوح دلرذ حلل  ا وأما دل ا اإلجماع
احقدور ا يه ال    إالَّ بالذبح   احل ق وال ت ، فل ن ملاح ملن غلري ذكلا  فلال  ل  ألنله وميلذ، وملد حلرم اهلل جل  

 .ا ا حىت متوح من غري عذكي  فيةرم أك هارب حبار أو ضواال احوموذ  من احليوان وه  الا ع

 

                                                 

 (.7/2)دبر ل شوكاا ، فتح الق(2/600)، فتح التاري (2/88)، درح النووي ل ةيح مس م (44/787)احغس ( 1)
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 المبحث الثالث

 الحكمة من مشرو  ة الذكاة
م  بللن الللاوي  للتم اهلل ععللا  بلله األ بللان وجع لله صللاحلاه لملل  امللان وممللان، ومللد أكم لله اهلل ععللا  انسللال

اح لللاي وبلللدفع   ت بسلللر   أواملللر  ونواهيللله، وبرااللل ل نلللال  بنلللاه للللذا جلللات هلللذا اللللدبن كلللاماله   كللل  دللل هور لللي
بيتلاح وحلرم ا ينلا ا تا ل ، وجلات احةاسد، وهو  بلن الةبلر  والنزاهل  والسلماح ، للذا أحل  اهلل جل  والال لنلا ال

َوالَ عَلْقتُل ُلواْ أَنُةَسلُمْم ِإنَّ } : كل  ملا بضلر هبلا كملا ملا  اهلل جل  والال  النهذا الدبن مرااياه ل ة  اننسان ناهياه 
عذكيلل   ومللن هنللا فقللد حللرم انسللالم كلل  مللا فيلله مضللر  باننسللان، ومللن ذلللك عشللربع (1) {ال مللَه َكللاَن ِبُمللْم َرِحيمللاه 

 واحتقلانن احأكو  ليورج الدم اوتقن   جود التهيم  احذكا  ف م حترم احيت  إالَّ لتقات  مها ا تي  فيهلا احليوا
الراوبللاح والةضللالح فمللن هنللا عيفهللر احلمملل  مللن مشللرواي  الللذكا  السللتوراجها ع للك الةضللالح الةاسللد    

: حل له اللذكا  كلاورا  ومملو ، ملا  الماسلاااوسم ف و   بمن   احليوان  م وفضلالح عزب هلا اللذكا    عشلاذ 
رمل    احليلوان احلأكو  حملان اللدم احسلةوح وأنله ال بلزو  إالَّ بدون الذبح والنةر ألن احل –احليوان  –ال    " 

ْ  ْم مُللَبْسللأَُلوَنَك َمللاَذا أُِحلل َّ َقُلل} : بالللذبح والنةللر، وألن الشللرك إَّنللا ور  بلل حال  البيتللاح مللا  اهلل عتللارك وععللا 
للل ه َقُلللُم البَّيِّتَلللاِح َوُ َلللرُِّم َا َلللْيِهُم اْ ََت  ِللل َ }  : سلللتةانه وععلللا  وملللا (2){......أُِحللل َّ َلُملللُم البَّيِّتَلللاحُ  وال  (3){َو ُِ

الدم احسلةوح فيهلا ملا م  وهوببيا إالَّ خبروج الدم احسةوح وذلك بالذبح والنةر، وقذا حرمذ احيت  ألن اورم 
وقلللذا بةسلللد   أ ي ملللد  بةسلللد   مث هلللا احلللذبوح وكلللذا احنونقللل  واحوملللوذ   ببيلللا ال ةلللم ملللع ميامللله، وللللذا ال

وملن هنللا فاللذكا  عبهلر وعبيلا ال ةلم وعتعللد انله اآلفلاح احضلر ، وملد سللتق أن ، (4)"م نلاواحا بل  والنبيةل  حلا 
 ملا فقلدح:  رب أنه حرم احيت ، واحرا  باحيت فأ"  : –رمحه اهلل  –، وما  ابن سعدي (5)من معاا الذكا  البهار 

 .(6)"حياعه بغري ذكا  دراي  ف هنا حترم لضررها، وهو احتقان الدم   جوفها وحلمها احضر ب ك ها

ف ن احيت  إَّنا حرمذ الحتقان الراوباح والةضالح واللدم ا تيل  فيهلا، :  –رمحه اهلل  –وما  ابن القيم 
 .(7)"لك الدم والةضالح كانذ ستا احل والذكا  حا كانذ عزب  ذ

                                                 

 .من سور  النسات( 72)جزت من اآلب  رمم ( 1)
 .احا د من سور  ( 451)جزت من اآلب  رمم ( 2)
 .األارادمن سور  ( 452)جزت من اآلب  رمم (3)
 (.5/10/14)بدا ع ال نا ع (4)
 .من التة  (4)صل: بنيفر( 5)
 (.4/705) ،(7/742)عيسري المرة الرمحن   عةسري كالم احنان ( 6)
 (.4/424)اا  احعا   (7)
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واحلمم  من الذبح مراالا  صلة  اننسلان العامل ، و فلع الضلرر الن اوسلم بة ل  : " وما  وهت  الزحي  
اوللراثيم الللدم اللن ال ةللم وعبهللري  مللن الللدم، ألن عنللاو  الللدم احسللةوح حللرام بسللتا إ للرار  باننسللان ألنلله متللات  

لةيفللل  اللللذكا  عنتللل  الللن : " الشلللي  ابلللن بسلللام نقلللاله الللن االسلللتاذ صلللاي العلللو  وملللا . (1)........ "واحمروبلللاح 
إ  أن الللذبح  للدمل صللدم  نزبةيلل  فياتللذب كلل  الللدم السللا   إ  البهللار  فقللد ذهللا ا مللات وهللا ف األاضللات 

احقبواللل ، أملللا البلللرق انفرايللل  احلدبثللل  ناهلللاق روح احليلللوان كال لللعق  قر  اللللدم وبنسلللاب ملللن  لللال  العلللرو و  
ت  أانامها وما إ  ذلك ملن البلرق فهل  إ  فالمهربات والتدوب  و رب اح  باحسدل وعغبيس البيور باحات و ب

حرمتهللا الشللراي  اللرق اقيملل  مضللر  بال للة ، فلل ن احليللوان بالتللدوب  وال للعق ب للاب متلل  اهللوق روحلله بالشلل   
بضلر ب لة  اننسلان، كملا    ال ةلمحي  ال قد منةلذاه، واحتقلان اللدم وبستا احتقان الدم بال ةم والعروق 

وعغلري لونله، وملد أ رك هلذا منتالو ال ةلوم الدَّناركيل  فرفعلوا دلمو  إ  حملومتهم مبلالتني بستا ععةلن ال ةلم 
فتتلللني هبلللذا أن اللللذبح بالبربقللل  الشلللراي  أكمللل  ألن اللللدم  لللرج " (2)اسلللتعماقا وحيفلللرالتلللدوب  بالمهربلللات بوملللف 

كامللل  وايللله، وهلللذا بسلللااد   إ لللراج اللللدم بواسلللب  حتلللرك العضلللالح وملللوا م بقلللدر كتلللري ألن احليلللوان بملللون    
 .احليوان

كو  اآل مل  أم والشلةم ملن حرامهملا، ومتييلز مل  مشرواي  الذبح متييز حال  ال ةلكما أن من احلمم  
 .(3)ان مأكو  الستاك

ه  بلن الةبلر  وال لة  و ا عقدم عيفهر لنا احلمم  من مشرواي  الذكا  وهبذا عيفهر ايفم  هذا اللدبن، وأنل
والنيفافلل  والرمحلل ، وأنلله عشللربع مللن حملليم  تللري سللتةانه وععللا  فةللري بأه لله بللأن بةوللروا بلله وب تزمللو  وبعم للوا 

انسللالم   بشلرا عه وأحمامله وأن بنق وهلا إ  غلريهم لينعملوا بلا ري العمليم   اللدنيا واآل لر ، وبيفهلر قلم سلتق 
ُنرِبِهْم آبَاعِنَلللا ِ  اآْلفَلللاِق َوِ  أَنُةِسلللِهْم َحلللىتَّ َسللل} : هلل العيفللليم إذ بقلللو اوافيفللل  ا للل  ال لللة  والسلللالم  وصلللدق ا

َ َقُْم أَنَُّه احلَْقه   .(4)اآلب {....بَلَتتَلنيَّ

                                                 

 (.1/7252)الةقه انسالم  وأ لته ( 1)
 (.6/54)عو يح األحمام من ب وغ احرام ( 2)
 (.74/422)، احوسوا  الةقهي  الموبتي  (1/7252)الةقه انسالم  وأ لته، ( 3)
 .من سور  ف  ذ( 54)جزت من اآلب  رمم ( 4)
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 المبحث الرابع

 الضوابط الشر  ة للذكاة بعد الصدمة الكهربائ ة
اولتقن   احليلوان اللذي إ لراج اللدم  عتني لنا فيما ستق أن الذكا  الشراي  درذ حل  احلذبوح حلا فيهلا ملن

هو ستا لألملراي واجتملاك األوب ل ، للذا حلرم اهلل جل  والال احيتل  حلا فيهلا ملن الضلرر الالحلق بالتلدن، كملا أن 
اللا بلذك  هبلا أن عملون  لد   عقبلع أو هلرق حبلدها ال بثق هلا سلوات كانلذ ملن  اآللل الةقهات ذكروا من دروذ 
ن الللذكا  ع للح بملل  مللا بنهللر الللدم أوأمجعللوا ا لل  "  –رمحلله اهلل  - هتللري مللا  ابللن (1)حدبللد أو حاللر أو غريمهللا 

والزجللاج واحلاللر والق للا الللذي للله حللد  و  لل  بلله القبللع جرحللاه باوللد  مللن السلليف والسللمني والللرمح واحلربلل 
ا أهنللر الللدم أمجللع الع مللات ا لل  أن كلل  ملل: " –رمحلله اهلل  –ومللا  ابللن ردللد  (2)"السللالح اوللد ب للنع ب للنع كمللا 

ومسللتند ذلللك حللدب  رافللع بللن  (3)"أو مضلليا أن التذكيلل  بلله جللا ز   وفللر  األو اج مللن حدبللد أو صللور أو اللو 
وح ل   (4)"..... ن واليفةلرم وذكر اسم اهلل ا يه فم  ليس السلما أهنر الد: "  حني ما  الن    دبج 

: نلله بوجللد   رمتلل  الذبيةلل  أربعلل  اللروق للالد بللني الةقهللات فيمللا قللا مبعلله   الللذكا  مللن الذبيةلل ، وذلللك أ
للليس و احل قللوم وهللو قللر  الللنةس، واحللرا وهللو قللر  البعللام والشللراب، والو جللان ومهللا ارمللان  يبللان بللاحل قوم 

وال  لالد   أن : " رمحله اهلل  –هلذ  األربعل  كملا ملا  ابلن مدامل   هذا    اري ا الد لمن األكم  مبلع
احلريت واللو جني ألنله أسلرك  لروج روح احليلوان فيولف ا يله و لرج ملن ا لالد األكم  مبع األربعل  احل قلوم و 

 .(5)"فيمون أو 

كما ذكر الةقهات أن األص    الذكا  الشراي  أن عمون  ون عدوب  وصعق بال لدم  المهربا يل  وممومهلا 
لللا بللني العنللق وال للدر، الوهللد  ا  مللن وسللا   التذكيلل  احلدبثلل ، وأن عمللون    لل  الللذبح وهللو احل للق وال تلل  وهلل

باللذبح فيله اللدمات السليال   فتنةسلحوإَّنا نر  أن الذكا  ا ت ذ هبذا او  ألنه قمع العلروق : " ما  ابن مدام 
نيفلراه لتوجله احسلاذ للذبح كميلاح كتلري   لملن (6)"وبسرك اهوق النةس فيمون أايا ل ةم وأ لف ا ل  احليلوان

هللا   ومللذ م للرير السلليما إذا كانللذ احليوانللاح كتللري  كانبلل  واألبقللار مللن احليوانللاح ل ت للدبر واحلاجلل  إ  ذحب
وممومها فمن هنلا اسلتةدثذ الرق معاصلر    ذكلا  احليلوان وملن ع لك البلرق التلدوب  متل  اللذبح، وملن وسلا   

و للع جهللاا ذي مبتللني مت لل  بالمهربللات   رأل احليللوان : التللدوب  ، التللدوب  بال للدم  المهربا يلل  وبق للد هبللا

                                                 

 (.44/404)، احغس (1/724)، مغس اوتاج ( 4/46) رد  ا، درح ( 5/17)بدا ع ال نا ع ( 1)
 (.7/402)انف اح ( 2)
 (.4/112)بداب  اجملتهد ( 3)
 .6صلستق ذكر  وهرقه ( 4)
 (.44/401)احغس ( 5)
 (.44/404)احةا ( 6)
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إ   400"الةولللذ مللن أمتللري وبللااوح " 7.5"إ  " 0.25"عيللار المهربللات مللا بللني وح  رجلل  ابربقلل  معينلل  وعللا ب
حسللا نللوك احليللوان احللذبوح لةللا  م للري  مللن مثللس إ  سللذ ثللوان   بعللد أن بللدو  بللذبح متادللر  وإالَّ " 100

 .(1)"ف نه بستعيد وايه مر  أ ر 

أن الللذبح بالبربقلل  انسللالمي  احعهللو   أكملل   أن الةقهللات ذكللروا نتللنيومتلل  بيللان احلمللم   هللذ  الوسللي   
وه  األصل    عذكيل  احليلوان ألن اللدم  لرج بقلدر كتلري لملون احليلوان   كامل  وايله، وهلذا بسلااد   إ لراج 
م الللدم بواسللب  حتللرك العضللالح ومللوا م احليللوان، ومللد سللتق معنللا أن ا لل  حتللرة احيتلل  احتتللال  ما هللا فيهللا، والللد

الةقلله قمللع ، وجللات   مللرار  للرم  للار، لللذا أوجللا اهلل سللتةانه وععللا  الللذكا  وجع هللا دللرااه حللل  احللذك  اللس
انسللالم  الللدو  أن األصلل    التذكيلل  الشللراي  أن عمللون بللدون عللدوب  ل ةيللوان ألن اربقلل  الللذبح انسللالمي  

 للياله ملللن معاناعلله وبب لللا مللن اوهلللاح القا مللل  بشللرواها وآ اهبلللا هلل  احث للل  رمحلل  بلللاحليوان وإحسللاناه لذحبتللله وعق
باللللذبح أن عبلللور وسلللا   ذحبهلللا بالنسلللت  ل ةيوانلللاح المتلللري  احلالللم لتةقلللق هلللذا األصللل    اللللذبح ا للل  الوجللله 

فلل ذا احتلليج إ  ال للدم  المهربا يلل  متلل  ذكللا  احليللوان احللأكو  لمللون ذلللك   م لل ة   وبنللاته ا يلله (2)"األكملل 
ذبح وإمللال  إحساسلله بللأ  الللذبح، فهللذا مرغللوب فيلله دللرااه ألنلله مللن إحسللان الذحبلل  فللال احليللوان نرحاعلله انللد اللل

مللانع حين للذ  مللن اسللتودام هللذ  الوسللي   لمللن قللا التأكللد مللن اللدم مللوح الذبيةلل  متلل  عللذكيتها وبقاؤهللا حيلل  
 يللوان احللذك حيللا  مسللتقر  لتعملل  فيهللا الللذكا ؛ وإذا جللاا اسللتودام ال للعق المهربللا   متلل  التذكيلل  ومت صللعق احل

 : حل  الذكا  مع استودام ال دم  المهربا ي  وه  وابط  –رمحهم اهلل ععا   –فقد ذكر الةقهات 

 :الضابط األو 

 :أن بتم التأكد من ادم موح الذبية  مت  عذكيتها، وبشاذ لذلك ما بأيت

 . القةويالقذا  –أن بتم عبتيق القبتني المهربا يني ا   ال دغني أو   االجتا  اوته   -أ 

 .فولذ( 100 – 400)اج بني بأن بااوح الةول -ب 

أمتلللري بالنسلللت  ( 7.5إ   7)أمتلللري بالنسلللت  ل غلللنم، وبلللني ( 4.0)إ  ( 0.25)أن علللااوح دلللد  التيلللار بلللني  -ج 
 .ل تقر

 .(3) (ثوان 6إ   4)أن قري عبتيق التيار المهربا     مد  عااوح بني  -  

                                                 

 .784، أحمام التذكي  احعاصر  صل445نواا  احليوان  راس  فقهي  صل( 1)
 (.4/54)د  العادر، الع اجملمعق   ( 2)
 .782، أحمام التذكي  احعاصر  صل445نواا  احليوان  راس  فقهي  صل( 3)
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هنلار اللدم إحيلا  مسلتقر  حبيل  ميملن ذحبله و  همتل  موعله، وفيل حليلوانف ذا حتققذ هلذ  الشلروذ وأمملن إ راك ا
ِإالَّ }: " .... منه ف نه    وقوا أك ه لعموم مو  اهلل ج  والال بعلد أن ذكلر اورملاح ملن احنوقل  وملا بعلدها ملا 

ْيُتْم  لملن ح ل   .(2)اح فيتلاحعه فذكيتمو  ف نه حال  لمم، فاستث  ما ذكل  ملن اورملاأ ركتم حي :أي (1) {َما ذَكَّ
  : الد بني الةقهات   ادااذ كون احليا  مستقر  درااه حل  احذك ، وإليك اري كالمهم

إذا ح   عدوب  احليوان بال دم  المهربا ي  مت  عذكيته فهل  ملن دلرذ ح له وإباحتله بالتذكيل  أن بملون 
 ه؟أو بمة  أن بمون به أ ي حيا  مت   روج روح (3)حياه حيا  مستقر 

 :هتري ح    الد بني الةقهات   هذ  احسأل  كما ما  ابن 

فللل ن كلللان احليلللوان ملللد أصلللابه ملللا بللل بس معللله ملللن بقا للله مثللل  أن بملللون موملللوذاه أو منونقلللاه أو ما بلللاه أو " 
 :و الد الةقهات منة ر   مولني (4)"منبوحاه، أو مأكواله لستع ف هنم ا ت ةوا   استتاحته بالذكا 

بشاذ نباحته أن بمون حياه حيا  مستقر  بأن بمون فيه حيا  ابلا   ا ل  حركل  احلذبوح،  :القول األول
فل ذا وصلل  احليلوان مللن جلرات ال للدم  المهربا يل  إ  مثلل  حركل  احللذبوح ف نله ال  لل  ووجلو  هللذ  احليلا  كعللدمها 

و  أليب حنيةللل  وا تيلللار أيب فيمللون   حملللم احيتلل  فلللال  لل  هبلللذ  الللذكا ، وال ععمللل  الللذكا  فيللله دللي اه، وهلللذا ملل
مللا   (8)واحللذها انللد احلناب لل  (7)والشللافعي  (6)، واحشللهور انللد احالميلل (5)بوسللف و مللد بللن احلسللن مللن احلنةيلل 

 .(9)"وابتنير وهو أههر ال: هتري ابن 
                                                 

 .من سور  احا د ( 4)جزت من اآلب  رمم ( 1)
 .1/7800، الةقه انسالم  وأ لته 77/152فتاو  ال ان  الدا م   ( 2)
أكثر من حرك  احذبوح، ومنهم من الذبية  عتةرك أن : من ما  وا  الةقهات    تط احليا  احستقر  فمنهمععد ح أم (3)

تةرك عأن بمون فيها حيا  ميمن أن عزبد ا   حرك  احذبوح بشرذ أن : ما  أن عتةرك بيد أو ارد اني وممو ، ومي 
إذا  : ذنا وممو ، ومي  ما ميمن أن عتق  معيفم اليوم ال  ونه، ومي  م عاند الذبح ولو بيد أو رج  أو ارد اني أو 

وال ةيح أهنا إذا كانذ (: 44/445)بع م أهنا متوح من الستا فال حت  بالذكا ، وما  ابن مدام    احغس  كان
واندي أن احليا  (: " 40/422)وما  ابن مة ح   الةروك . ععيش امناه بمون احوح بالذبح أسرك منه ح ذ بالذبح
، انن اد والشرح (44/445)احغس : بنيفر" سو  أمد الذبحاحستقر  ما هن بقاؤها ابا   ا   أمد حرك  احذبوح حث ه 

 (.1/724)، مغس اوتاج (4/74)، درح ا رد  ( 5/722)، عتيني احلقا ق (72/442)المتري 
 (.7/440)انف اح، ( 4)
  (.7/406)، أحمام القرآن ل ا اص (8/426)، التةر الرا ق (5/722)، عتيني احلقا ق (5/50)بدا ع ال نا ع  (5)
 (.4/474)، ب غ  السالك (4/720)، الت قني (7/444)، حادي  الدسوم  (4/74)درح ا رد  ( 6)
 (.1/710)، حتة  اوتاج (4/42) ل ميا اقراس ، أحمام القرآن (8/448)، هناب  اوتاج (1/724)مغس اوتاج ( 7)
 (.5/4440)، كشاد القناك  (2/774)، احتدك (6/442) منته  انرا اح، درح (72/441)انن اد ( 8)
 (.7/440)انف اح، ( 9)



12 

 

هلا  ل  احليلوان إذا ذكل  متل  موعله، وال بشلاذ غلري حتقلق وجلو  احليلا  متل  اللذكا  فل ذا ذكا :القول الثاني
ا تارهللا دللي  انسللالم ابللن  (2)وروابلل  انللد احلناب لل  (1)وفيهللا حيللا  ح للذ وهللذا القللو  هللاهر الروابلل  انللد احلنةيلل 

، وهلللو ملللذها (5)، وملللا  بللله ابلللن وهلللا وابلللن حتيلللا ملللن احالميللل  –رمحهملللا اهلل  – (4)سلللعدي وابلللن (3)عيميللل 
 .(6)اليفاهرب 

 األدلة

فهلو   بأن احليوان إذا   بمن فيه حيا  مسلتقر   المستقرة استدل القائلون با تراط وجود الح اة: أول  
حمم احيت  واحيتل   رمل  األكل  بانمجلاك، فلال عةيلد فيله التذكيل  دلي اه، وعملون ع لك احليلا  غلري احسلتقر  وجو هلا  

 .(7)اكعدمه

، أمللا مللا  (8)ونللومش هللذا االسللتدال  بعللدم التسلل يم ألن احيتلل  هلل  مللا فارمتلله الللروح مللن غللري ذكللا   للا بللذبح
وحين لذ  فلل ن اللذكا  عتيةلله، وهلذا هللاهر اآلبل  المرميلل  حيل  إن اهلل جلل   كانلذ اللروح فيلله باميل  فللال بسلم  ميتلل 

 .واال حرم احيت  وما معها   استث  ما ذك ، واحستث   الف   احلمم ما ستقه

 :يستدل القائلون با تراط تحقق الح اة فقط دون غ ره بما يأتي: ثان ا  
احنونقلل  واحومللوذ  واحا بلل  والنبيةلل  وأكي لل  السللتع مللا  بعللد  بعللد ذكللرمللو  اهلل جلل  واللال  :لاادل ا األولا
ْيُتْم }: ذلك فاستث  ما أ ركلذ ذكاعله ملن هلذ  اورملاح في لتح حلالاله ألن هلاهر اآلبل  المرميل   (9) {ِإالَّ َما ذَكَّ

 .(10)ذ وفيها حيا  ح ذ   ا   وجو  احليا  فقط  ون وصف آ ر معها، ف ذا ذكي

                                                 

 (.7/406)، أحمام القرآن ل ا اص (5/722)، عتيني احلقا ق (5/50)بدا ع ال نا ع ( 1)
 (.2777)، احتدك (72/442)، انن اد مع الشرح المتري (40/422)الةروك ( 2)
 .474اال تياراح الةقهي ، صل( 3)
 (.7/714)، عةسري ابن سعدي ( 8/440)  م لةاح ابن سعدي احوتاراح او ي   من قموا( 4)
 (.4/74)، درح ا رد  ( 6/50)اوامع ألحمام القرآن ل قرا  ( 5)
 (.2/158) او   (6)
 (.2/777)، احتدك (1/724)مغس اوتاج ( 7)
 (.7/742)، اوامع ألحمام القرآن ( 5/784)، معام مقابيس ال غ  (7/27)لسان العرب ( 8)
 .من سور  احا د ( 4)جزت من اآلب  رمم ( 9)
 (.7/714)عيسري المرة الرمحن   عةسري كالم احنان ( 10)
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فأصليتذ دلا  منهلا فأ ركتهلا  (1)عرا  غنماه بسل عما ور  أن جارب  لمعا بن مالك كانذ  :الدل ا الثاني
وهلذا  ليل  ا ل  أن اللذكا  عتليح احلذك  إذا ذكل  .  (2)"ك وهلا : " فقا  فأ ركتها فذحبتها حبار فس   الن  

 .(3)روحه وفيه حيا  مت   روج

مللا    ذ للا اللدا ا لل  دللا  فعقرهللا فومللع  -ر لل  اهلل انهمللا  –أن ابللن اتللال مللا ور   :الاادل ا الثالااث
، وال بعلرد للله فللالف  (4)"ب قلل  مللا أصلاب األري وبأكلل  سللا رها: ملا م لتها بللاألري فأ ركهلا فللذحبها حباللر 

 .(5)وهو  لي  ا   ح  احذك  إذا أ ركذ حياعه مت   روج روحه –ر   اهلل انهم  –من ال ةاب  

 الترج ح
د النيفللر   القللولني وأ لتهمللا بيفهللر واهلل ععللا  أا للم رجةللان القللو  الثللاا وهللو أن احليللوان احللذك  إذا بعلل

أ ركذ حياعه   ذك  مت  موعه خبروج روحله ف نله حلال  عتيةله اللذكا  وذللك ليفهلور هلذا القلو  وو لوح أ لتله، 
واألههللر أنلله ال بشللاذ دلل ت مللن : " مللا  دللي  انسللالم اللن هللذا القللو  بعللد أن ذكللر ا للالد   احسللأل  مللا 

ولرج منله اللدم األمحلر اللذي  لرج ملن احلذك  احلذبوح   العلا   لليس هلو  م احيتل  ف نله  ل  فذلك ب  مىت ذبلح 
ك  حل  أك له، وال وال لةيح أنله إذا كلان حيلاه فلذ : " وما  أبضلاه " (6)أك ه، وإن   بتةرك   أههر مو  الع مات

. (7)"ن حركللاح احللذبوح ال عنضللتط بلل  فيهللا مللا ببللو  امانلله وععيفللم حركتللهوال بعتللرب   ذلللك حركلل  مللذبوح، فلل 
 : وما  ابن سعدي ان هذا القو 

وفيهللا حيللا  ح للذ ولللو كانللذ متانلل  احلشللو ، وهللو  وبعضللهم   بعتللرب فيهللا إال وجللو  احليللا  فلل ذا ذكاهللا"
 .(8)"هاهر اآلب  المرمي 

بات مت  عذكيته فأ رك متل  موعله و لروج روحله فلذك  وبناته ا   ذلك ف ن احليوان احذك  إذا صعق بالمهر 
 .والع م اند اهلل ج  واال. وجاا أك هح  باألك  وصةذ ع ك التذكي  

                                                 

 (.2/644)بةتح السني احهم   وسمون الالم جت  معرود باحدبن ، فتح التاري ( 1)
 (.5505)أ رجه التواري   صةيةه كتاب الذبا ح وال يد باب ذبية  احرأ  واألم  برمم ( 2)
 (.44/441)، احغس ( 2/158)او   ( 3)
، واتد الرااق   م نةه   كتاب احناسك، باب ما بقبع من الذبية  ( 2/158)أ رجه ابن حزم   او   ( 4)

(1/121.) 
 (.44/441)، احغس ( 2/152)او   ( 5)
 .474اال تياراح الةقهي  ، صل (6)
 (.45/742)فتاو  دي  انسالم ابن عيمي  ( 7)
 (.7/714)عيسري المرة الرمحن   عةسري كالم احنان ( 8)
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عذكيتللله ف نللله  لللرم أك للله ب مجلللاك أهللل  الع لللم ألنللله متللل  احليلللوان بسلللتا ال لللدم  المهربا يللل  أملللا إذا ملللاح 
 (2)متوح من غري عذكي ، والومذ دلد  الضلرب، أو عضرب حبار أو ا ا حىت عرم ، واحوموذ  ه  الا (1)موموذ

وهاعللان احلالتللان  ،حللىت لللو مبللع رمتتلله أو ممللر  بعللد ذلللك فلل ن الللذكا  واحلاللل  هللذ  ال أثللر قللا   ح لله (2)الضللرب،
 فما احلمم؟  وجو  احليا   كوا ةتان، لمن أحياناه     الش

ا يلل  أو   ميللذ فهنللا  للرم إذا ح لل  الشللك   إ راك الللذكا  فللال بع للم أمللاح احليللوان مللن ال للدم  المهرب
وإن وجللدح :  ".......    حلدب  اللدي بلن حللامت  و ليل  ذلللك ملو  النلل   (3)أك له ب مجللاك أهل  الع للم

رمحله اهلل  –ملا  النلووي  (4)احللدب ......" مع ك تك ك تاه غري  وملد متل  فلال عأكل  ف نلك ال علدري أبهملا مت له 
نللله إذا ح للل  الشلللك   اللللذكا  احتيةللل  ل ةيلللوان    للل  ألن فيللله بيلللان ماالللد  مهمللل  وهللل  أ: " اللن احللللدب  –

غربقلاه    وإن وجدعله: "... ملا  لله و  لةل  حللدب  الدي أن النل   (5)"األص  حترميه، وهذا ال  لالد فيله
ملا   (6)"إال أن جتد  مد ومع   مات ف نك ال عدري احات مت له أو سلهمك "" ...و  لة  آ ر " احات فال عأك  

فهللذ  األلةللاا   احلللدب  عللد  ا لل  أنلله إذا ح لل   (7)"هللذا متةللق ا لل  حترميلله: " وي اللن هللذا ال لليدمللا  النللو 
إذا دللك   السللتا : "  –رمحلله اهلل  –الشللك   ح للو  الللذكا  الشللراي  فللاحنع هللو األصلل ، ومللا  ابللن القلليم 
 . (8)"الذي ماح به احليوان ه  هو ستا متيح له أو غري متيح      احليوان

 .(9)هذا احليوان ح   مت ه يتيح وحاهر فغ ا جانا احليفر ألن األص  التةرة واحتياااه وألن 

هلللذا التلللدوب  وال لللعق المهربلللا   ععلللذبا ل ةيلللوان كملللا للللو كلللان التيلللار    أالَّ بملللون :الضاااابط الثااااني
 اه ل ةملله المهربللا   اللا  الضللغط أو كللان بلل  ي ذلللك إ  موعلله متلل  عذكيتلله فيمللون إ للاا  للله، أو بمللون إفسللا

 اللن إبللذات احليللوان وععذبتلله وأمللر بللالرفق هنلل  النلل     حلملله فيمللون  للاراه بال للة ، ومللد بتمللاثر احيمروبللاح
إن : " ملا  ثنتان حةيفتهملا الن رسلو  اهلل : ما وانحسان مب قاه و  الذبح  اص  فعن ددا  بن أول 

                                                 

 (.7/401)، أحمام القرآن ل ا اص ( 152-77)فتاو  ال ان  الدا م  لالفتات ( 1)
 (.7/2)، فتح القدبر ل شوكاا ( 6/18)عةسري القرا  ( 2)
 (.7/406)، انف اح ( 44/720)احغس ( 3)
ومس م   كتاب ( 5181)ال يد، باب ال يد إذا غاب انه بومني أو ثالث  برمم أ رجه التواري   كتاب الذبا ح و ( 4)

 (.4272)ال يد والذبا ح، باب ال يد بالمالب احع م  برمم 
 (.2/82)درح النووي ل ةيح مس م ( 5)
 (.4272)مس م   صةيةه، كتاب ال يد والذبا ح باب ال يد بالمالب احع م  برمم  اأ رجه( 6)
 (.2/644)، وبنيفر فتح التاري ( 2/20)وي ل ةيح مس م درح النو ( 7)
 (.4/424)اا  احعا  ( 8)
( 1/724)، مغس اوتاج (5/4444)، كشاد القناك (2/118)، الروي احربع حبادي  ابن ماسم ( 44/722)احغس ( 9)

 (.4/47)، درح ا رد  
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وإذا ذحبلتم فأحسلنوا اللذبح وليةلد أحلدكم دلةرعه اهلل كتا انحسان ا   ك  د ت ف ذا مت تم فأحسنوا القت  ، 
 .(1)"ف ريح ذبيةته

كانلذ ال لدم   ةيةل  ال ععلذب   بلأناحليلوان متل  ذحبله  أما إذا كان ال عق المهربا   ال بل  ي إ  ملوح
احليوان، أو كان احليوان ال بتسري ذحبه أو ممر  إال بعد صلعقه صلعقاه ال بقضل  ا يله فهلذا أملر جلا ز وال بلأل بله 

ح  ن   ذلللك م لل ة  ل ةيللوان بتوةيللف أ  الللذبح انلله وهتد لل  انةلله ومقاومتلله السلليما إذا كللان مللن احليوانللاأل
          .(2)الذبح احأمور به  كتري  احلام فيمون ذلك من إحسان

       

                                                 

 (.4255)سان الذبح والقت  وحتدبد الشةر  برمم أ رجه مس م   صةيةه، كتاب ال يد والذبا ح، باب األمر ب ح( 1)
، درح امد  الةقه ( 7804 – 1/7800)ه انسالم  وأ لته الةق، ( 158 – 77/152)فتاو  ال ان  الدا م  ( 2)

 (.4/44)، احة     أحمام احرأ  ( 6/52)، عو يح األحمام من ب وغ احرام ( 4/4525)
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 المبحث الخامس

 في الماء المغلي المعد لنتف الريش بعد ذبحها قبا موتها رحكم غمس الط و 
الم   بللن الرمحلل  وانحسللان والشللةق  وهللو  بللن كاملل    عشللربعاعه وأحماملله، مللا  اهلل جللل  الللدبن انسلل

فهو  بن صلاي لمل  (1) {اْليَلْوَم َأْكَمْ ُذ َلُمْم ِ بَنُمْم َوأمَْتَْمُذ َاَ ْيُمْم نِْعَمِا َوَرِ يُذ َلُمُم اِنْساَلَم ِ بناه }: واال
ميلني إ  غلريهم ملن الةةشلات واحنملر ، حلىت ععلد  ذللك اآل  امان وممان بلأمر بالعلد  وانحسلان وبنهل  الن

إن اهلل كتللللا : " ملللا  اثنتلللان حةيفتهمللللا الللن رسللللو  اهلل : " ملللا  ، فعللللن دلللدا  بللللن أول  احليلللوان وغلللري 
انحسللان ا لل  كلل  دلل ت فلل ذا مت للتم فأحسللنوا القت لل ، وإذا ذحبللتم فأحسللنوا الللذبح وليةللد أحللدكم دللةرعه ف للريح 

عقللان العملل  ويعلل  إوانحسللان بللأيت يعلل  " إن اهلل كتللا انحسللان ا لل  كلل  دلل ت: " موللله فتأملل  (2)"ذبيةتلله 
الام   كل  : ملا " فأحسلنوا القت ل  : "  عع يقاه ا   ملو  النل   –رمحه اهلل  –التةض  واننعام، وما  النووي 

األحا بل  اوامعل  لقواالد  وهلذا احللدب  ملن: "   ملا " متي  من الذبا ح والقت  م اصاه، و  حد وممو ذلك 
فةللل  هلللذا  ليللل  ا للل  أن : " انلللدما ذكلللر هلللذا احللللدب  ملللا  –رمحللله اهلل  –وملللا  دلللي  انسلللالم  (3)"انسلللالم

انحسان واجا ا   ك  حا  حىت   إاهاق النةس نااقها وهبيمها فع ل  اننسلان أن  سلن القت ل  لني ميلني 
 م إذا ذحبلذ فقلد ذكلر الةقهلات أن ملن انحسلان   اللذبح إالَّ ومن ذلك انحسان إ  التهلا (4)"والذحب  ل تها م

بمسر انق احلذبوح أو بسل وه أو بقبلع منله اضلواه أو بنتلف منله ربشلاه حلىت عزهلق نةسله وهلرج اللروح ملن مجيلع 
وذك حلا فيله ملن  (5)"كر  ذلك أه  الع م وال نع لم قلم فالةلاه : "أجزا ه ب  ن وا ا   كراه  ذلك ما  ابن مدام 

  حقله، وجلات ملن  إبلالمبا   ععذبا احليوان وهو  الد انحسان احأمور به   احلدب  السابق، وفيله ابلا   ا 
: بلدب  بلن ورملات ا زاال  ا ل  مجل  أورق ب ليح   فالاج مل  بعل  رسلو  اهلل : ملا  حدب  أيب هربر  

والشلاهد . (6)"م  أبام أك  ودلرب وبعلا   أال إن الذكا    احل ق وال ت ، أال وال ععا وا األنةس أن عزهق وأبام
ال عسللللراوا   دلللل ت مللللن األامللللا  احتع قلللل  بالذبيةلللل  متلللل  أن : واحعلللل " وال ععا للللوا األنةللللس أن عزهللللق: " موللللله

                                                 

 .ا د من سور  اح( 4)جزت من اآلب  رمم ( 1)
 .42صلاحلدب  ستق ذكر  وهرقه، ( 2)
 (.2/442)درح النووي ل ةيح مس م، ( 3)
 .471اال تياراح الةقهي  ل تع  ، صل ( 4)
وما : "   ما " وما  القا   وغري   رم فع  ذلك: " ، وهناك من ما  حبرم  ذلك كما نق ه احر اوي(44/440)احغس  (5)

 (.72/444)لمتري انن اد مع الشرح ا" هو بتعيد
، وهو (1/784)، سنن الدارمبس ( 15)أ رجه الدار مبس   سننه، باب ال يد والذبا ح واألاعم  وغري ذلك برمم ( 6)

حدب   عيف ألنه من اربق سعيد بن سالم العبار ومد وصف بالمذب وو ع احلدب ، وأدار إليه التيهق    سننه 
.  وليس بش ت ، وذكر  التيهق    سننه موموفاه ا   امر بن ا باب  مد روي هذا من وجه  عيف مرفوااه : وما 
 (.8/426)، وإروات الغ ي  ( 2/728)، سنن التيهق  ( 1/784)التع يق احغس ا   سنن الدارمبس : بنيفر
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وملن ذللك غملس البيلور   احلات احغ ل  احعلد لنتلف اللربش بعلد ذحبهلا متل  موهتلا، وملد سل  ذ ال انل  . (1)متوح
 :الدجاج بالربش فأجابذ الدا م  لإلفتات ان صمذ

إذا كلللان احلللرا  ب لللمذ اللللدجاج بلللالربش إاالللل  اللللربش باحلللات احللللار بعلللد عذكيتللله اللللذكا  الشلللراي  فلللال بلللأل 
و  سلل ا  اللن و للع الللدجاج   احللات  (2)"بللذلك، وإن كللان متلل  الللذكا  فللال قللوا حللا   ذلللك مللن أذبلل  احليللوان

ت اال ةللم حللال  األكلل  وال عللأثري لو للع احليللوان بعللد ذحبلله   احلل بعتللرب هللذا: " احلللار نااللل  ربشللها فاللات اوللواب
فتتلني هبلذا كراهل  غملس البيلور  (3)"احلار ا   ح  أك  حلمه لمن قا أن ب  ر و عه فيه حىت عنته  حركتله

اا لد بعلد ذحبهلا متل  موهتلا، وملع المراهل  إال أن ال ةلم ب كل  ألن المراهيل  حعل     احات احلار احعد لنتف الربش
السلليما ومللد حتققللذ الللذكا  الشللراي  بقبللع احل قللوم واحللرا . (4) ا لل  احليللوان فللال عوجللا احلرملل  وهللو ابللا   األ

 .والو جني

                                                 

 (.2/70)ني  األواار، ( 1)
 (.77/127)فتاو  ال ان  الدا م  ( 2)
 (.77/121)فتاو  ال ان  الدا م  ( 3)
، احلاوي المتري ( 4/442)، ب غ  السالك ( 4/768)، الت قني ( 5/727)، عتيني احلقا ق ( 5/60)بدا ع ال نا ع ( 4)

، احتدك ( 72/444)، انن اد مع الشرح المتري ( 8/448)، هناب  اوتاج ( 1/727)، مغس اوتاج ( 42/446)
 (.6/52)ب وغ احرام  ، عو يح األحمام من( 6/446)، مبالا أو  النه  ( 2/776)
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 المبحث السادس

 حكم تثب ت أرجا الح وان قبا الذبح
عقدم معنا   احتةل  السلابق أن انحسلان ملأمور بله   كل  دل ت وملن ذللك انحسلان إ  احليلوان انلد 

بمر  ك  ما فيه ععلذبا ل ةيلوان أو ابلا   إبالمله بل  ذكلر بعلا الةقهلات حرمل  ذللك كملا سلتق بيانله،  هوأن ذحبه
وملد ذكللر الةقهللات مللن مسللتةتاح اللذكا  إالَّ عوثللق مللوا م الذبيةلل  ك هللا بل  ععقلل  بعللا موا همللا وعرسلل  األ للر   

ونتهللا األبسللر وبللاك رج هللا اليملل  والتقللر  والشللا  مضللاع  : "منهللاج البللالتني  كلل  عسللابح بتةربمهللا، جللات 
وعللاك رج هللا اليملل  لتسللابح بتةربمهللا وعشللد بللام  القللوا م كلل  ال : مللا  الرم لل  دللارحاه " وعشللد بللام  القللوا م 

 .(1)عضبرب حال  الذبح فيز  الذابح، و ب  احذبح

ال بعقلل  مجيعهللا أن بعقلل  بعللا موا همللا، وبرسلل  بعضللها، و  : ومللا  احللاور ي متنيللاه مللا بسللتةا   الللذكا 
 وكللل  ذلللك  ا لل    انحسللان احلللأمور بلله   حللدب  دللدا  بلللن أول . (2)فتزهللق، وال برسلل  مجيعهللا فتنةللر

السلابق ذكللر  وهللذا بتللني لنلا إلللالت أن انسللالم  بللن الرمحل  والعبللف وانحسللان   كلل  دل ت كمللا بتللني لنللا سللتق 
 وب سسلون قلا مجعيلاح، وملا ا ملواأن انسلالم اللدبن انسالم كاف  التنيفيماح التشرب  الا بع نها غلري احسل مني

الرباا ستقهم وأرس  ع ك األسس فيةتاج من احسل مني احنتملني إليله أن بيفهلروا هلذ  المنلوا وهلذ  التشلربعاح 
 .الرباني  لنمون  اا  قذا الدبن الذي بال م الةبر  وبتسق معها

  بملون سلتتاه   ملو  حتركله وا لبرابه فيملون ذللك كما أن عرك بعا موا م احليوان غلري مشلدو   وال مثتتل
وسي   ن راج الدم من جسمه بقدر أكرب ومد ستق بيلان أن اللذكا  الشلراي   ون علدوب  أكمل  وأحسلن لملون 
احليللوان بللذبح وهللو   كامللل  وايلله فيلل  ي ذلللك إ   لللروج  ملله اوللتقن  ا  لله، وال ربلللا   كللون الللدم  لللتقن 

فلاح واألملراي وبملون سلتتاه   فسلا  ال ةلم للذا حلرم اهلل جل  والال احيتل  حلا فيهلا بسلتا اآل هأنلب ا   اوسم 
 .من هذا احع 

                                                 

، حاديتا الق يويب ( 1/714)، حتة  اوتاج ( 1/727)مغس اوتاج : ، وبنيفر(8/448)هناب  اوتاج إ  درح احنهاج ( 1)
 (.1/714)وامري  

 (.42/442)احلاوي المتري ، ( 2)
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 الخاتمة
 :  هناب  هذا التة  أ ع  امت  له عضمنذ أهم نتا ج التة  وعوصياعه

 :أهم النتا ج: أواله 

وو جيلله وذلللك أكملل  أن الللذكا  الشللراي  عمللون بنةللر احليللوان احقللدور ا لل  ذحبلله بقبللع ح قوملله ومرب لله  -4
 .وأفض 

 .ألنه ميت  وال قوا أك  احليوان غري احذك  أن الذكا  الشراي  واجت    احليوان الربي احأكو  -7
أن الللذكا  الشللراي  سللتا حللل  احللذك  وعبييتلله وإ للراج الللدم والةضللالح والراوبللاح الضللار  لللذا حللرم اهلل  -4

 .دن اننسان وحياعهج  واال ا ينا احيت   تثها ولضررها اوقق ا   ب
انسلللالم  بلللن الرمحللل  والشلللةق  وانحسلللان حلللىت ملللع غلللري اآل ميلللني للللذا حلللرم انسلللالم كللل  ملللا فيللله ععلللذبا  -1

 .ل ةيوان أو ابا   إبالمه، وأمر ب حسان الذبح وإراح  الذبية 
وأايللا، لمللن إذا  عاألصلل  هللو الللذكا  الشللراي  ل ةيللوان  ون عللدوب  بالمهربللات أو غريهللا فلل ن ذلللك أنةلل -5

اذ احلاج  إ  عدوب  احليوان مت  ذحبه لية   اسا ا ه وب من هياانه فلال بلأل بلذلك لملن بقت لر  
بللأ ي مللا بتةقللق معلله احب للوب، وقللا التأكللد مللع بقللات احليللوان حيللاه حيللا  مسللتقر  متلل  عذكيتلله فلل ن مللاح 

 .مت  عذكيته أو دك   بقات حياعه ف ن الذكا  ال ععم  فيه، وبمون ميت   رم أك ه
و للروج روحلله لتقللات احليللا  فيلله صللةذ التذكيلل  وحلل  أك لله ليفللاهر    متلل  موعللهإذا مت عللدوب  احليللوان وذكلل -6

ْيُتْم }: موله اهلل ج  واال  .{ِإالَّ َما ذَكَّ
 :أما أهم التوصياح فه 

أنلله بنتغلل  العنابلل  بأحمللام التذكيلل  ومعرفتهللا ا لل  وجلله وا للح ألهنللا سللتا نباحلل  اعللام اننسللان الللذي  -4
نله وبنتلذ حلمله منله فيالا أن عملون وسلي   التذكيل  دلراي  حلىت ببيلا احبعلم، وإابلات هلذا بتغذ  م

 .احو وك أمهي  ال ق  به
مسل م  أن عتأكلد ملن اربقل  اللذكا ، وأن غلري ا   الدو  انسالمي  الا عستور  ع لك ال ةلوم ملن بلال   -7

الشلربع  انسلالمي ، وأن بملون عرس  مندوبني لت ك الدو  ل تأكلد ملن اربقل  اللذبح ومتشلي  ملع أحملام 
 .احندوبون ا    راب  ومعرف  بأحمام الذكا  الشراي ، وأن بنسق   ذلك مع سةارهتم   ع ك الت دان

ا ل  احسل م العنابل  ببيلا مبعمله وأن بملون بعيلداه الن اورملاح أو احشلتتهاح احتياالاه ل لدبن وااتنللات  -4
 .ببيا غذا ه

 .اان نسأ  اهلل ل اميع التوفيق وان
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

الطامعني يف  ،ظيم سلطانه ، املعرتفني بفضلهكما ينبغي جلالل وجهه وع  احلمد هلل محد الشاكرين لنعمه
 .رمحته و رضوانه

والصالة والسالم على خامت رسله، وأمينه على وحيه، وصفوة خلقه، وجنيه من عباده، وعلى آله 
 ..وأصحابه

 :أما بعد
فإن احلوار مل يزل الوسيلة املثلى للتواصل، حاًل للمشكالت، وجتاوزًا للعقبات، إذ ال بديل له غري 

ة هذه ملخاشنة واالحرتاب، وملا كثرت النزاعات يف زماننا، وسهل التواصل بفضل التقنيات احلديثة، زادت أمهيا
 .لتقعيدها ومأسستهاالوسيلة، وانربى املفكرون 

تاج إليه يف تنفيذ كثري من األوامر اإلهلية كالشورى وإصالح ذات  واملسلمون أوىل األمم باحلوار، إذ ُيح
 .واحلاجة إليه ماسة يف كل جوانب احلياة، يف األسرة ويف الدولة ويف اجملتمع البني وغري ذلك،

وهذه الصفحات تلقي الضوء على احلوار بني املسلمني طوائف ومجاعات، ملا له من أمهية كربى يف حفظ  
ع كيان األمة من أن تفرتسه النزاعات، وتعبث به اخلالفات، وقد أتت على ستة حماور تتناول هذا املوضو 

أنواع احلوار، : أمهية احلوار بني املسلمني، واحملور الثالث: مفهوم احلوار وآدابه، احملور الثاين: املهم، احملور األول
رسته، واحملور السادس معوقات احلوار كيفية حتقيقه ومما: حملور اخلامسمرتكزات احلوار الناجح، وا: واحملور الرابع

 .بني املسلمني
إلضاءات دفعًا ملسرية ترشيد األمة، وعماًل متقباًل يف يوم جمموع له الناس ويوم وأرجو أن تكون هذه ا

 .مشهود
 

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل
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 المحور األول
 مفهوم الحوار

 الحوار في اللغة: أولا 
حاَورَة اجملاوبة والتَّحاوحرح التجاوب:  قال ابن منظور

ح
 وامل

حاَورَةح 
ح

ورَِة من مراجع: وامل َشح
حاَورِة مصدر كامل

ح
وَرةح من امل َحح

ة املنطق والكالم يف املخاطبة وقد حاوره وامل
شاَورَة

ح
 1امل

 : وقال عنرتة بن شداد العبسي

 2كان لو علم الكالم مكلميول*** لو كان يدري ما احملاورة اشتكى     

 :ومن األلفاظ اليت حتمل معىن احملاورة أو قريباً منها ما يلي

 إذا خاصم مبا يشغل عن ظهور احلّق ووضوح الصواب ( ِجَدااًل ) و ( جمحَاَدَلًة ( ) َجاَدَل ) و : ادلةاجمل
هذا أصله مث استعمل على لسان محلة الشرع يف مقابلة األدلة لظهور أرجحها وهو حممود إن كان 

 .للوقوف على احلّق وإال فمذموم 
 ققال الفرزد: 

 3وال األصيل وال ذي الرأي واجلدل*** ما أنت باحلكم الرتضى حكومته  

 ارَاة : ابنح األثريقال : املراء ناَظرَِة ممح كِّ والرِّيبِة ، ويقالح للمح جاَدَلةح َعلى َمْذهِب الشَّ
ح

َمارَاةح امل
ح

، وامل املِراءح اجِلَدالح
 .  4ن الضَّرْعِ ألنَّ كلَّ واِحٍد َيْسَتْخرجح ما عْنَد صاِحِبه وََيْرَتِيه كما ََيْرَتِي احلاِلبح مِ 

 قال العزمي أو يزيد بن عمرو: 
 وذلك حٌق يف املودِة واجبح ** نصحتحَك فيما قلتحهح وذكرتهح 

 5ِإىل الشرِّ دَّعاٌء وللغي جالبح ** ال تركَننَّ ِإىل املراِء فِإنهح 
 الحوار في القرآن الكريم: ثانياا 

 .وقد ورد احلوار يف القرآن الكرمي بلفظه ومعناه

                                                           
 4/712، (حور)سان العرب، ابن منظور، باب ل  1
 علقة عنرتة بن شدادم  2
 33/454تاج العروس، الزبيدي،   3
  73/724اج العروس، باب مرى، ت  4
 1جممع األمثال، ج   5



3 
 

 :قوله تعاىل ده باللفظ ففي  ثالث آيات وهيفأما ورو  

  َو ُيحَاِورحهح أَنَا َأْكثَ رح ِمْنَك َمااًل َوأََعزُّ نَ َفًرا     1وََكاَن َلهح ََثٌَر فَ َقاَل ِلَصاِحِبِه َوهح
   ََو ُيحَاِورحهح َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ت حرَاٍب مثحَّ ِمْن نحْطف اًل قَاَل َلهح َصاِحبحهح َوهح  2 ٍة مثحَّ َسوَّاَك َرجح
    ََّما ِإن َع اللَّهح قَ ْوَل الَّيِت جتحَاِدلحَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اللَِّه َواللَّهح َيْسَمعح حَتَاوحرَكح يٌع َقْد َسَِ  اللََّه َسَِ

 3َبِصريٌ 

 :قوله تعاىل منها .وأما باملعىن فورد يف آيات من الذكر احلكيم

   َْم َوقحولحوا آَمنَّا بِالَِّذي أحْنزِ َواَل جتح هح وا ِمن ْ َنا اِدلحوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنح ِإالَّ الَِّذيَن ظََلمح َل ِإلَي ْ
ونَ  ْم َواِحٌد َوََنْنح َلهح محْسِلمح ْم َوِإهَلحَنا َوِإهَلحكح  4َوأحْنزَِل إِلَْيكح

    ِا َذَهَب َعْن ِإبْ رَاه  5يَم الرَّْوعح َوَجاَءْتهح اْلبحْشَرى ُيحَاِدلحَنا يف قَ ْوِم لحوطٍ فَ َلمَّ
   لَّ َشْيطَاٍن َمرِيد  6َوِمَن النَّاِس َمْن ُيحَاِدلح يف اللَِّه بَِغرْيِ ِعْلٍم َويَ تَِّبعح كح

 :على سبيل املثال ال احلصروقد قدم لنا القرآن مناذج كثرية من احلوار منها

 .مالئكته يف شأن خلق آدمحوار اهلل تعاىل و  (1)
 .حوار إبراهيم مع اهلل تعاىل طالباً منه أن يريه كيف ُيي املوتى (7)
 .وحوار موسى عليه السالم مع رب العزة طالباً منه السماح برؤيته سبحانه (3)
 .احلوار يف قصة صاحب اجلنتني يف سورة الكهف (4)
 .ما أمر بذحبهاحلوار بني إبراهيم عليه السالم وابنه إَساعيل عليه السالم عند (5)
 .حوار األنبياء واملرسلني مع أقوامهم (6)
 .حوارات أصحاب اجلنة وأصحاب النار وأصحاب األعراف يف سورة األعراف (2)

 الحوار في السنة: ثالثاا 
أما احلوار يف السنة النبوية فأشهر من أن يذكر أو يدلل عليه، إذ إن حماوراته صلى اهلل عليه وسلم مع 

 .ومع فرادى املسلمني ومجاعاهتم، ومع األعراب، ومع غري املسلمنيأصحابه كثرية ومتنوعة، 

  
                                                           

 34سورة الكهف، اآلية   1
 32سورة الكهف، اآلية،   2
 1سورة اجملادلة، اآلية   3
 34سورة العنكبوت، اآليو   4
 24سورة هود، اآلية   5
 3سورة احلج، اآلية   6
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 :ومن أشهر حواراته صلى اهلل عليه وسلم ما يلي

حدثت أن عتبة بن ربيعة، وكان سيدا حليما، قال ذات يوم وهو جالس يف : عن حممد بن كعب قال
معشر قريش أال أقوم إىل هذا يا : نادى قريش، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جالس وحده يف املسجد

 .فأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها ويكف عنا

فقام عتبة حىت جلس إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكر احلديث فيما ! بلى يا أبا الوليد : قالوا
 .قال له عتبة وفيما عرض على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من املال وامللك وغري ذلك

يا معشر قريش أال أقوم إىل حممد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله : فقال عتبة: بن إسحاقوقال زياد 
 .يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا

 .وذلك حني أسلم محزة ورأوا أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يزيدون ويكثرون

 .بلى يا أبا الوليد، فقم إليه وكلمه: فقالوا

يا ابن أخى إنك منا حيث قد علمت : رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالفقام عتبة حىت جلس إىل 
مجاعتهم، وسفهت به  به أمر عظيم فرقتبمن السطة يف العشرية واملكان يف النسب، وإنك قد أتيت قومك 

أحالمهم، وعبت به آهلتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاَسع مىن حىت أعرض عليك أمورا تنظر 
 .لعلك تقبل منها بعضها فيها،

 ".يا أبا الوليد أَسع : " فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال

حىت تكون  لنامر ماال مجعنا لك من أمواإمنا تريد مبا جئت به من هذا األ بن أخى إن كنتايا : قال
كنت تريد به ملكا ملكناك   دناك علينا حىت ال نقطع أمرا دونك، وإنأكثرنا ماال، وإن كنت تريد به شرفا سوَّ 

ا تراه ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حىت علينا، وإن كان هذا الذى يأتيك رئيّ 
 .، أو كما قال لهنربئك منه، فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يتداوى منه

 .نعم: قال" يا أبا الوليد ؟ أفرغت : " حىت إذا فرغ عتبة قال له النيب صلى اهلل عليه وسلم

 .اَسع مىن: قال

 .أفعل: قال

حم تنزيل من الرمحن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم : " فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 ،فمضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقرؤها، فلما َسع هبا عتبة أنصت هلا، وألقى بيديه خلفه أو" يعلمون 

 .معتمدا عليهما ليسمع منه ،رهخلف ظه
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: قال" َسعت يا أبا الوليد ؟ : " حىت انتهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل السجدة فسجدها مث قال
 .َسعت

 ".فأنت وذاك : " قال

 َنلف باهلل لقد جاءكم أبو الوليد بغري: مث قام عتبة إىل أصحابه فقال بعضهم لبعض

 .الوجه الذى ذهب به

ورائي أىن واهلل قد َسعت قوال ما َسعت مثله قط، : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال: إليه قالوا فلما جلسوا
واهلل ما هو بالشعر وال الكهانة، يا معشر قريش أطيعوين واجعلوها ىب، خلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه 

يتموه بغريكم، وإن يظهر على العرب واعتزلوه، فو اهلل ليكونن لقوله الذى َسعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كف
 .فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنت أسعد الناس به

 .سحرك واهلل يا أبا الوليد بلسانه: قالوا

 .1هذا رأىي لكم، فاصنعوا ما بدا لكم: قال

 سلوب احلوارأالسرية والسنة النبوية يبني أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يعتمد  إىل متأنيةوبنظرة 
 .يف دعوته وهو ما أَثر جناحها حيث كسب القلوب واأللباب
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 المحور الثاني
 أهمية الحوار بين المسلمين

ت مساحات التواصل بني ديكتسب احلوار بني املسلمني أمهية كبرية خاصة يف واقعنا املعاصر فقد ازدا
قى بظالهلا على املسلمني، العامل، وتعقدت ظروف احلياة، وتكاثرت التطورات، وتعددت التحوالت اليت تل

 .لتحاور لتقرير ما ُيب عليهملولذا فهم يف حاجة ماسة 

مع أمهية احلوار اليت ال ختفى على ذي لب، ومع دعوة القرآن والسنة إليه، إال أن العقبات واملعوقات تقوم 
دفع املضار، ومن أبرز يف وجه اجملتمع اإلسالمي فتحول دون األخذ هبذه الوسيلة احلكيمة للتوصل إىل املنافع و 

اإلعجاب بالرأي، فإن إعجاب املرء برأيه ُيول دون حماورة اآلخرين حوارًا جادًا يوصل إىل  تلك املعوقات
اخلري، وكثري من الطوائف اإلسالمية بلغ هبا العجب بالرأي مبلغًا رأت معه أهنا حتتكر اإلسالم، وأهنا أوىل به 

 .كل املدارس املنتسبة إليه والطوائف املنضوية حتت لوائه  من غريها، واحلق أن اإلسالم أكرب من

 أهمية الحوار
هنضة األمة ومتاسكها، وتنبع  يفاحلوار بني طوائف املسلمني يكتسب أمهية كربى، ملا له من أثر عظيم  

 :هذه األمهية من عدة عوامل

 تنفيذ األمر الرباني بالحوار (1)
ادْعح ِإىَل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة : )بل فريضة، قال اهلل تعاىل احلوار عند املسلمني ليس نافلة  وال فضيلة

َو َأْعَلمح مبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوهح  ْهَتِدينَ َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلحْم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنح ِإنَّ َربََّك هح  1(َو أَْعَلمح بِاْلمح

ن ُيتاجون إىل احلوار يف كثري من ه، فاملوافقو وته، واملخالفني لدينه وملت لدعنيواألمر عام يشمل املوافق
األحيان ليستبصروا أمرا من أمور دينهم وتطمئن نفوسهم ملا شرع رهبم، قال اهلل تعاىل عن أصحاب رسول اهلل 

َ َكَأمنََّ : )صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة بدر ْم يَ ْنظحرحونَ ُيحَاِدلحوَنَك يف احلَْقِّ بَ ْعَدَما تَ بَ نيَّ  2(ا يحَساقحوَن ِإىَل اْلَمْوِت َوهح
َما ِإنَّ : )وقال اهلل تعاىل َع اللَّهح قَ ْوَل الَّيِت جتحَاِدلحَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اللَِّه َواللَّهح َيْسَمعح حَتَاوحرَكح يٌع َقْد َسَِ  اللََّه َسَِ

ْم يف اأْلَْمرِ : )عليه وسلمصلى اهلل  هوقال اهلل تعاىل لرسول 3(َبِصريٌ   .واملشاورة ضرب من احملاورة 4(َوَشاِوْرهح
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 لفةكسب القلوب وحصول األأ  (2)
يريد به شرا لكونه داعية  ومعه أسعد بن زرارة  ،إىل مصعب بن عمري جاء من ذلك أن أسيد بن حضري 

َأَوجَتِْلسح : قال له مصعب اً متااإلسالم يف املدينة قبل هجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فلما وقف ش
ّف َعْنك َما َتْكرَهح؟  فَ َتْسَمَع فَِإْن َرِضيَت أَْمرًا قَِبْلَتهح َوِإْن َكرِْهته كح

ْساَلِم َوقَ رََأ َعَلْيِه اْلقحْرآَن، َواَلّلِه   ْصَعٌب بِاإْلِ  َوْجِهِه َلَعَرفْ َنا يف قَاَل أَْنَصْفَت، مثحّ رََكَز َحْربَ َتهح َوَجَلَس َفَكّلَمهح مح
ْساَلَم قَ ْبَل َأْن يَ َتَكّلَم يف إْشرَاِقِه َوَتَسّهِلِه  مثحّ قَاَل َما َأْحَسَن َهَذا اْلَكاَلَم َوَأمْجََلهح َكْيَف َتْصنَ عحوَن إَذا أََرْدمتحْ َأْن . اإْلِ

فَ َقاَم . ، مثحّ َتْشَهدح َشَهاَدَة احلَّْق مثحّ تحَصّلي ّهرح َوتحَطّهرح ثَ ْوبَ ْيك تطَلهح تَ ْغَتِسلح فَ تَ  لحوا يف َهَذا الّديِن ؟ قَالَ َتْدخح 
َما ملَْ : فَاْغَتَسَل َوَطّهَر ثَ ْوبَ ْيِه َوَتَشّهَد َشَهاَدَة احلَّْق مثحّ قَاَم فَ رََكَع رَْكَعتَ نْيِ مثحّ قَاَل هَلحَما  اًل إْن اتّ بَ َعكح إّن َورَاِئي َرجح

َعاذٍ يَ َتَخّلْف َعْنهح َأَحٌد ِمْن قَ ْوِمِه وَ  َما اآْلَن َسْعَد ْبَن مح فكان من خربه مثل ما كان ألسيد، مث ملَْ . َسأحْرِسلحهح إلَْيكح
ونَ تَ ْبَق َداٌر  ْسِلمح  1بعد ذلك ِمْن دحوِر اأْلَْنَصاِر إاّل َوِفيَها رَِجاٌل َوِنَساٌء مح

 :  تحقيق المصالح العليا ألمة الرسالة (3)
اليت حتتاجها األمة، فجمع القرآن الكرمي الذي هو أقدس مشروع  فاحلوار مقدمة إلجناز املشاريع العمالقة

 :بكر وعمر، وإليك نص هذا احلوار مثمر بني الصحابيني اجلليلني أيب إسالمي قدَياً وحديثاً كان نتاج حوار

اء القرآن، وإين أخشى أن يوم اليمامة بقرَّ  إن القتل قد استحرّ : إن عمر جاءين، فقال: فقال أبو بكر
 .القتل بالقراء يف كل املواطن فيذهب من القرآن كثري، وإين أرى أن تأمر جبمع القرآن رّ يستح

 وكيف أفعل شيئاً مل يفعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟: قال أبوبكر

 .فقال عمر هو واهلل خري 

 ذلك فلم يزل يراجعين يف ذلك حىت شرح اهلل صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت يف: قال أبو بكر
 الذي رأى عمر،

إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول اهلل صلى : فقال يل أبو بكر: قال زيد 
 .اهلل عليه وسلم، فتتبع القرآن فامجعه

 كيف تفعالن شيئاً مل يفعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟: قال زيد 

فلم يزل عمر يراجعين حىت شرح  ،ويف أخرى ،راجعينهو واهلل خري، فلم يزل أبو بكر ي: فقال أبو بكر 
 .اهلل صدري للذي شرح له صدر أيب بكر وعمر
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 .1قال زيد فتتبعت القرآن أمجعه من الرقاع والعسب واللخاف وصدور الرجال

 تعزيز التضامن اإلسالمي (4)
حلوار، ومىت إن وحدة املسلمني من أهم فرائض الدين، والواجب األخذ بكل ما يدفع إليها، ومن ذلك ا

من و على مائدة احلوار استبان هلم أن أغلب ما يتومهونه خالفاً ليس له أساس يف الواقع،  طوائف األمةجلست 
ما دار بني املهاجرين واألنصار عند انتقال النيب  يف حتقيق الوحدة احلوار بني املسلمني األمثلة اليت تبني أمهية

ملا قبض رسول اهلل صلى اهلل عليه : عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهصلى اهلل عليه وسلم للرفيق األعلى، قال 
 .وسلم

 منا أمري ومنكم أمري: قالت األنصار 

 .يا معشر األنصار: فأتاهم عمر فقال 

 ر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمألستم تعلمون أن  

 .بلى: قالوا

 م أبا بكر بعد ذلك؟ فأيكم يطيب نفسه أن يتقد: قال 

 .2نعوذ باهلل أن نتقّدم أبا بكر: قالوا

تمع الناس على أيب بكر رضي اهلل تعاىل عنه، واحتد صفهم، والتفوا حول خليفتهم، وكان ذلك فاج
 .بسبب احلوار املثمر الذي أقنع العقول وأرضى القلوب

 دفع سوء الظن والتهامات (5)
راء متفقة ولكن تبدو خمتلفة بسبب ما تكون اآل اً النظر، فكثري د وجهات ألن احلوار يبني املواقف، وُيد

يَا : )ستيثاق والتثبت، قال اهلل تعاىلر يبني جلية احلال، ويدفع إىل االسوء التعبري الذي يولد سوء الظن، فاحلوا
نحوا أَْن تحِصيبحوا قَ وْ  ْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَ َتبَ ي َّ وا َعَلى َما فَ َعْلتحْم نَاِدِمنيَ أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحوا ِإْن َجاءَكح  3(ًما جِبََهاَلٍة فَ تحْصِبحح

ويف السرية النبوية يعلمنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن احلوار من أعظم أسباب التثبت ودفع التهم، 
قريش يب بلتعة إىل أمجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على املسري إىل مكة كتب حاطب بن أمن ذلك أنه ملا 

 .خيربهم بالذي أمجع عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فدعاه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 يا حاطب ما هذا؟: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
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أي كنت حليفا ومل أكن من –ال تعجل علي، إين كنت امرأ ملصقا يف قريش : قال يا رسول اهلل 
ن تكون إذ فاتين ذلك أاجرين هلم قرابات ُيمون أهليهم وأمواهلم فأحببت وكان من معك من امله -أنفسها

 .ختذ عندهم يدا ُيمون قرابيت ومل أفعله ارتدادا عن ديين، وال رضى بالكفر بعد االسالمأمن النسب فيهم أن 

 .نه صدقكمإأما : فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .هذا املنافقضرب عنق أيا رسول اهلل دعين : فقال عمر 

نه قد شهد بدرا وما يدريك لعل اهلل اطلع على من شهد بدرا إ: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 .1اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقال

والناظر إىل الطوائف املسلمة اليوم يرى أن أكثر اخلالفات والنزاعات منشؤها سوء الظن، وفساد التوقع، 
م بعضهم قوِّ تسبني إىل اجلماعات اإلسالمية جمالس حوارية يتبادلون فيها وجهات النظر ويح ولو كان هلؤالء املن

 .بعضاً وينصح بعضهم لبعض ملا حدث هذا التفرق والشقاق

 اكتشاف المواهب والقدرات (6)
كان النيب صلى اهلل عليه وسلم حريصًا على اكتشاف املواهب ألن ذلك يؤدي إىل استثمارها ملا ينفع 

واملسلمني، وكما أن اكتشاف املواهب يؤدي إىل حسن االختيار للمهام حبيث يوضع الرجل املناسب  اإلسالم
يف املكان املناسب، وهلذا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم َينع بعض أصحابه من والية األمر ألن قدراته ال 

ا أَبَا َذرٍّ ِإنََّك َضِعيٌف َوِإن ََّها أََمانٌَة يَ : " ر عليه وسلم أليب ذتتناسب مع هذه األمانة، قال رسول اهلل صلى اهلل
َها َوأَدَّى الَِّذى َعَلْيِه ِفيَها  2"َوِإن ََّها يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌى َونََداَمٌة ِإالَّ َمْن َأَخَذَها حبَقِّ

عاىل فمىت حتاور الناس عرف بعضهم بعضًا فكانت األدوار منسجمة، واملواهب مستقلة، ولذا قال اهلل ت
ا َكلََّمهح قَاَل : )عن عزيز مصر ملا دخل إليه يوسف عليه السالم َوقَاَل اْلَمِلكح ائْ تحوين بِِه َأْسَتْخِلْصهح لِنَ ْفِسي فَ َلمَّ

مه ا كلّ    فأخرب سبحانه أن العزيز وضع يوسف عليه السالم يف مقام املسؤولية مل 3(ِإنََّك اْليَ ْوَم َلَديْ َنا َمِكنٌي أَِمنيٌ 
 .وره وعرف ما أنعم اهلل تعاىل به عليه من رجاحة العقل ودقة الفهم وقوة احلجة وبالغة البيانوحا

 ات ودفع الشبهاتّينإقامة الب (7)
، فكثري من الناس ال خترج منه الشبهة املخالفة للشرع إقامة احلجج وإزالة الشبهاتسبب مهم يف احلوار 

صدره من تلك الشبهات، وهذا ما حدث  استخرج ما يكنُّ  اخلطابات اجلماهريية، ولكن إذا ناقشه أحد هبدوء

                                                           
 1/440خلصائص الكربى، السيوطي، ا  1
 (4273)، 6/6خرجه مسلم، أ  2
 54سورة يوسف، اآلية   3
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يف حوار ابن عباس رضي اهلل عنه ملا بعثه علي رضي اهلل عنه إىل اخلوارج، فقد انفصل اخلوارج يف مجاعة كبرية 
 .ر عددها يف رواية ببضعة عشر ألًفا دِّ قح ، من جيش علي رضي اهلل عنه أثناء عودته من صفني إىل الكوفة

 ابن عباس ملناظرهتم إليهم فأرسل،  املؤمنني علّي حريًصا على إرجاعهم إىل مجاعة املسلمنيوكان أمري

 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وابن عمه صاحبهاتوا ما نقمتم على : قال هلم 

 .ثالث: قالوا 

 ما هن؟: قال 

ما شأن الرجال " ْكمح ِإالَّ هللِ ِإِن احلْح : "وقال اهلل، م الرجال يف أمر اهللفإنه حكّ : أما إحداهن:قالوا 
 .هذه واحدة: قال، واحلكم؟

ولئن كانوا مؤمنني ما ، فإن كانوا كفارًا لقد حل سبيهم، وأما الثانية فإنه قاتل ومل َيسب ومل يغنم:  قالوا
 .،حل سبيهم وال قتلهم

 هذه اثنتان فما الثالثة؟: قال

 .أمري املؤمنني فهو أمري الكافرينفإن مل يكن ، حما نفسه من أمري املؤمنني: قالوا 

 هل عندكم شيء غري هذا؟: قال

 حسبنا هذا: قالوا 

أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب اهلل جل ثناؤه وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ما يرد : فقال هلم 
 قولكم أترجعون؟

 نعم: قالوا 

 اهلل حكمه إىل كتاب اهلل أن قد صرّي فإين أقرأ عليكم من  ، م الرجال يف أمر اهللحكّ : أما قولكم: قال
يَا أَي َُّها : " أرأيتم قول اهلل تبارك وتعاىل، فأمر اهلل تبارك وتعاىل أن ُيكموا فيه، ربع درهم هَثنأرنب الرجال يف 

ًدا َفَجزَاٌء  تَ َعمِّ م مُّ رحٌم َوَمن قَ تَ َلهح ِمْنكح مح ِبِه َذَوا َعْدٍل الَِّذيَن آَمنحوا اَل تَ ْقت حلحوا الصَّْيَد َوأَنْ تحْم حح َعِم َُيْكح ْثلح َما قَ َتَل ِمَن الن َّ مِّ
مْ  ْنكح وحقن دمائهم أفضل أو ، أنشدكم باهلل أحكم الرجال يف صالح ذات البني، وكان من حكم الرجال 1"مِّ

 يف أرنب؟

 بلى بل هذا أفضل: قالوا 

                                                           
 45سورة املائدة، اآلية   1
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ْن أَْهِلَهاَوِإْن ِخْفتحْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَاب ْ " ويف املرأة وزوجها: قال  ْن أَْهِلِه َوَحَكًما مِّ فنشدتكم  1"َعثحوا َحَكًما مِّ
 أخرجت من هذه؟، باهلل حكم الرجال يف صالح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم يف بضع امرأة

 نعم: قالوا 

ن تستحلون منها ما تستحلون م، أفتسبون أمكم عائشة، قاتل ومل َيْسِب ومل يغنم: وأما قولكم: قال 
وإن قلتم ليست بأمنا فقد  ، إنا نستحل منها ما نستحل من غريها فقد كفرمت: فإن قلتم، غريها وهي أمكم؟

مْ "كفرمت  َهات حهح هح أحمَّ ْؤِمِننَي ِمْن أَنْ فحِسِهْم َوأَْزَواجح أفخرجت ، فأنتم بني ضاللتني فأتوا منها مبخرج 2"النَّيبُّ أَْوىَل بِاْلمح
 من هذه؟ 

 .نعم: قالوا

إن نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم ، فأنا آتيكم مبا تضرون، وأما حما نفسه من أمري املؤمنني: لفقا
 "اكتب يا علي ما صاحل عليه حممد رسول اهلل: "فقال لعلي، احلديبية صاحل املشركني

اللهم ، امح يا علي: "فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، لو نعلم أنك رسول اهلل ما قاتلناك: قالوا
واهلل لرسول اهلل خري من " هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد اهلل: امح يا علي واكتب، إنك تعلم أين رسول اهلل

 أخرجت من هذه؟ ، ومل يكن حموه نفسه ذلك حماه من النبوة، وقد حما نفسه، علي

 .3فقاتلوا على ضاللتهم، فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم، نعم: قالوا

خواهنم، وعلى إدور فعال يف رد مجع من اخلوارج عن باطلهم، فعلى املسلمني أن يتحملوا فكان للحوار 
 .اجلماعات اإلسالمية أن تطيل نفس احلوار بينها ألهنا الوسيلة األسهل للوصول إىل عقول اآلخرين

 النضح الفكري والعلمي  (8)
رآن إىل استخراج العلم باحلوار قال إن احلوار يثري األفكار، ويوسع املدارك، وينري الرؤى، ولذا دعا الق

وهح لََنا ِإْن تَ تَِّبعحوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن أَنْ تحْم ِإالَّ خَتْرحصحونَ : )تعاىل ْم ِمْن ِعْلٍم فَ تحْخرِجح قْل : )وقال سبحانه 4(قحْل َهْل ِعْندَكح
ْنتحْم َصاِدِقنيَ  ْم ِإْن كح ْم َما َكانحوا َهاتحوا ب ح : )وقال عز وجل 5(َهاتحوا ب حْرَهاَنكح هح وا َأنَّ احلَْقَّ لِلَِّه َوَضلَّ َعن ْ ْم فَ َعِلمح ْرَهاَنكح

                                                           
 35سورة النساء، اآلية   1
 6سورة األحزاب، اآلية   2
 7/774 عنه، الصاليب، سرية أمري املؤمنني علي رضي اهلل  3
 142سورة األنعام، اآلية   4
 111سورة البقرة، اآلية   5
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ْم : )وقال تعاىل 1(يَ ْفتَ رحونَ  وَن احلَْقَّ فَ هح ْم اَل يَ ْعَلمح ْم َهَذا ذِْكرح َمْن َمِعَي َوذِْكرح َمْن قَ ْبِلي َبْل َأْكثَ رحهح قحْل َهاتحوا ب حْرَهاَنكح
 2(محْعرِضحونَ 

هات األطراف خترج ما عندها ويستبني كل فريق احلق مبا يقال من علم ويسمع من وج فاحلوار ُيعل كل
 .راءآ نا منة ملراجعة ما عندنظر، وهو فرص

اليوم  ك قضاء قضيتهفال َينعنّ ) وقد جاء يف كتاب القضاء أليب موسى األشعري قول عمر بن اخلطاب 
يبطله شيء ومراجعة احلق خري من التمادي يف  فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه احلق، فإن احلق قدمي ال

 (الباطل

 المبادرة إلى اإلنجاز (9)
احلوار املثمر ينتج عماًل، ويثمر فعاًل، واألمة اليوم ليست حباجة إىل التنظري بل هي حباجة إىل احلركة 

ليه وسلم وشباب والنشاط، وقد بدأت دولة املدينة اليت أنارت الدنيا بوحي السماء حبوار بني النيب صلى اهلل ع
من يثرب، فقد مر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعقبة مىن، فسمع أصوات رجال يتكلمون فعمدهم حىت 

 .حلقهم، وكانوا ستة نفر من اخلزرج

 من أنتم ؟ : قال هلم  

 نفر من اخلزرج: قالوا  

 من مواىل اليهود ؟  أي حلفائهم؟:  قال  

 .نعم : قالوا  

 أكلمكم ؟  أفال جتلسون: قال  

بلى، فجلسوا معه، فشرح هلم حقيقة اإلسالم ودعوته، ودعاهم إىل اهلل عز وجل، وتال عليهم : قالوا  
تعلمون واهلل يا قوم، إنه للنىب الذي توعدكم به يهود، فال تسبقنكم إليه، : فقال بعضهم لبعض. القرآن 

 .فأسرعوا إىل إجابة دعوته، وأسلموا 

ذكر  ادينة محلوا إليها رسالة اإلسالم، حىت مل تبق دار من دور األنصار إال وفيهوملا رجع هؤالء إىل امل
مث كانت بيعة العقبة األوىل والثانية واهلجرة وإقامة الدولة من َثرات هذا  3رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 !احلوار

                                                           
 25سورة القصص، اآلية  1
 74سورة األنبياء، اآلية  2
 1/106رحيق املختوم، بتصرف، لا 3
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 يعزز األصول ويقوي الثوابت (11)
َواَل جتحَاِدلحوا أَْهَل اْلِكَتاِب : )اخلالف، ولذا قال اهلل تعاىل وُيصر يقّوي املشرتكات ويعزز اجلوامع إن احلوار

َنا َوأحْنزَِل إِ  ْم َوقحولحوا آَمنَّا بِالَِّذي أحْنزَِل ِإلَي ْ هح وا ِمن ْ ْم َواِحٌد َوََنْنح ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنح ِإالَّ الَِّذيَن ظََلمح ْم َوِإهَلحَنا َوِإهَلحكح لَْيكح
مح اْلِكَتاَب ي حْؤِمنحوَن بِِه َوِمْن َهؤحاَلِء َمْن ي حْؤِمنح * وَن َلهح محْسِلمح  َناهح  ِبِه َوَما وََكَذِلَك أَنْ زَْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب فَالَِّذيَن آتَ ي ْ

 1(َُيَْحدح بِآيَاتَِنا ِإالَّ اْلَكاِفرحونَ 

القواسم املشرتكة مما يدل على  ه يف هذه اآلية ذكر يف سياق مجلة منمرنا بفهذا احلوار باحلسىن الذي أح 
 .أن احلوار يقوي هذه الثوابت ويوثقها

 تأنواع الحوارا
يتخذ احلوار مسارات ومساقات خمتلفة من ذلك احلوار مع الذات وهو يتناول االختالف بني طوائف 

أهل األديان، ومنه  األمة سواء كان عقديًا أو فكريًا أو دعويًا أو وطنيًا ما بني الرَسي والشعيب ومنه ما هو مع
وملا كان املقام ال يتسع . وكل نوع منها له أصوله ومنطلقاته اليت يرتكز عليها . ما يتصل باملظهر احلضاري 

 .لتفصيلها فقد اكتفينا باإلشارة إىل جوامع كلية ومبادئ عامة 

 معوقات الحوار بين أتباع المذاهب اإلسالمية
نتج واقعنا أمن العقبات اليت تعرتضه، مما  اً حلوار بني املسلمني إال أن هنالك كثري مع ما ذكر من أمهية ا

 :الذي ال نرتضيه ألمتنا، وهذه املعوقات تتمثل فيما يلي

 العجب بالرأي والفكر (1)
بني املسلم وأخيه، فمن طوائف املسلمني من حتسب أن طرحها هو  فالعجب باآلراء واالجتهادات حال 

ده إال الضالل، وهذا هو السبب الذي جعل فرعون يغلق باب احلوار، فقال كما أخرب اهلل احلق الذي ما بع
ْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشادِ : )تعاىل عنه ْم ِإالَّ َما َأَرى َوَما َأْهِديكح   2(َما أحرِيكح

آلخر، واهلل واضع للنظر باحرتام لبضاعة اتستبداد بالرأي، ألن احلوار يستدعي قدرا من الفال حوار مع اال
ًدى َأْو يف َضاَلٍل : )سبحانه وتعاىل أرشد إىل هذا التواضع املطلوب لنجاح احلوار فقال ْم َلَعَلى هح َوِإنَّا َأْو ِإيَّاكح

 3(محِبنيٍ 

                                                           
 سورة العنكبوت، ا 42-46ية آلا 1
 74ورة غافر، اآلية س 2
 74سورة سبأ اآلية  3
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طَاًعا َوَهًوى محتَّبَ ًعا : " وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ناهيا عن العجب بالرأي ا مح حًّ ِإَذا رَأَْيَت شح
لِّ ِذى رَْأٍى ِبرَأْيِِه فَ َعَلْيَك َودحن ْ   1"َودَْع َعْنَك اْلَعَوامَّ  -يَ ْعىِن بِنَ ْفِسَك  -َيا محْؤثَ رًَة َوِإْعَجاَب كح

أتباع املذاهب وهذا العجب ُيدث نوعًا من االستبداد واإلرهاب الفكري ، فتغيب مشس احلرية وسط 
ما عند اآلخر، أو ُياوره ليتبادل معه الرأي، مما يؤدي  ، حبيث ال يستطيع املنتمي إليها أن يتطلع إىلوالطوائف

 .باألمةإىل حالة من اإلنكفاء على الذات، وغياب الوعي تدمر الفرد وتقعد 

 المذهبي والطائفي التعصب (2)
عصب أشكاال خمتلفة، منها التعصب فالتعصب يصيب صاحبه بعمى ال يطيق معه احلوار، ويأخذ الت 

هبذه الروح ال ُيد للحوار سبيال، فال بد من احرتام قول   ، فمن تأثرلطائفةأو  ملذهبلعلماء أو جلماعة أو 
 اآلخر واهتام النفس بالنقص والتقصري

 بالمخالف سوء الظن (3)
اآلخر خيرق  أن فمن أسباب غياب احلوار بني املسلمني سوء ظن بعضهم ببعض، فريى كل فريق 

 حده، وأنه احلق كلهالك املسلم يوم يرى أنه الناجي و لم أن هالسفينة، وقد أخرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وس

ثالث الزمات : "وسوء الظن مما ال تكاد جتد النفوس منه خالصًا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
إذا حسدت : ما يذهبهن يا رسول اهلل ممن هو فيه ؟ قال : ألميت الطرية واحلسد وسوء الظن فقال رجل 

 2"ا ظننت فال حتقق وإذا تطريت فامضفاستغفر اهلل وإذ

فحمل الناس على أحسن احملامل، والتماس األعذار لآلخرين، وترك اهتام النوايا والسرائر، وجتنب حتميل 
 .الكالم واملواقف ما ال حتتمل يهيأ األجواء للحوار اجلاد البناء

 التنافس المذموم (4)
تاج لكل اجلهود، وال تزال األمة تفتقر إىل إن ميدان العمل لألمة واسع، يستوعب كل الطاقات، وُي

 .هب اإلسالمية يسد أفق التعاون واحلواراالكثري، ومع هذا يلحظ نوع من التنافس املذموم بني املذ

التنافس غري املربر ألقى ظالاًل حجبت التحاور، وعكرت صفو العالقات بني املسلمني، وهذا  اإن هذ
فإن من املسلمني من ُيسب انتماءه هلذه اجلماعة أو تلك  غاية يف ذاته  ناتج عن اخللط بني الوسيلة والغاية،

 .وليس وسيلة خلدمة دينه

                                                           
 715،/4 صحيح الرتغيب حسن لغريه ورقمه يف أيب داوود ، خرجه أبو داود قال األلبااين يفأ 1
 (3772)، 3/722املعجم الكبري، الطرباين  عفه األلباينص 2
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الدنيا املادية أو  من على لعاعة اً وكثريا ما يتجاوز هذا التنافس األهداف السامية املعلنة ليصبح تنافس
امروا باملعروف و تناهوا عن املنكر فإذا رأيت شحا مطاعا : "املعنوية، وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 1"و هوى متبعا و دنيا مؤثرة و رأيت أمرا ال بد لك من طلبه فعليك نفسك و دعهم و عوامهم

ي عقبة وقف الكثريون أمامها، وعجزوا عن جتاوزها، البيان والنقاش واحلوار، فه فالدنيا املؤثرة تغلق باب
 .وال عالج هلا إال باإلخالص والتجرد

 عضين أخذ اإلسالم (5)
ال تتناول اإلسالم بشموله، بل تأخذ بعض جوانبه وتزعم أهنا الدين كله، هذا  الطوائفكثري من هذه 

 .يؤدي إىل إغالق جانب احلوار وُيعل كل طائفة تتمرتس خلف مسائل بعينها

م ومها عنصران مهمان من أجل ائبعض جوانب الدين على اإللفة والو مهال إوقد بني اهلل تعاىل خطورة 
مح اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة : )حوار ناجح، فقال سبحانه وتعاىل نَ هح رحوا بِِه فََأْغَريْ َنا بَ ي ْ وا َحظًّا ممَّا ذحكِّ فَ َنسح

مح اللَّهح مبَا َكانحوا َيْصنَ عحونَ َوَسْوَف ي حَنبِّ   2(ئ حهح

 الفتقار إلى أدب الخالف (6)
إن احلوار ُيتاج إىل األدب الرفيع، ومع غياب األدب ال يزيد احلوار األمور إال تعقيداً، والنفوس إال 

 :3ضغينة، قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل
 واألواخرمبا اختلف األوائل **  ل وعلم          إذا ما كنت ذا فض

 ر                حليما ال تلح وال تكاب** فناظر من تناظر يف سكون   

 وكثريا ما يعرض الناس عن احلوار بسبب سوء األدب الذي يبدو من بعض األطراف، 

األدب  مىت تبادل الطرفان االحرتام، وكسافاالفتقار إىل أدب احملاورة ُيعلها ثقيلة على النفوس، ولكن 
 .حوارمها مثمرا نافعاالكالم كان 

 ضغائن النفوس وتشاحنها (7)
كثري ما تتعرض سفينة احلوار إىل موجه من النزاعات والعداوات واملواقف الشخصية اليت ليس ملوضوع 

َوقحْل : )بطال احلوار، قال اهلل تعاىلالعباد من أجل إفساد جو األخوة وإاحلوار عالقة هبا، والشيطان ينزغ بني 
وًّا محِبيًنالِِعَباِدي يَ قحولح  ْنَساِن َعدح ْيطَاَن َكاَن ِلْْلِ ْم ِإنَّ الشَّ نَ هح زَغح بَ ي ْ ْيطَاَن يَ ن ْ   4(وا الَّيِت ِهَي َأْحَسنح ِإنَّ الشَّ

                                                           
 ، قال الذهيب يف التلخيص صحيح(2417)، 4/352املستدرك، احلاكم،   1
 14سورة املائدة، اآلية   2
 1/2ديوان الشافعي،   3
 53سورة اإلسراء، اآلية   4
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الشخصية قد تسبب تعنتا يف املواقف، وقد حدث ذلك بالطبيعة البشرية خلري الناس، من ذلك  فالنزاعات
ْر اْلَقْعَقاَع ْبَن َمْعَبِد ْبِن زحرَارََة قَاَل : َلى النَّيبِّ َصلَّى اللَّهح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل أَبحو َبْكرٍ ملا َقِدَم رَْكٌب ِمْن َبيِن مَتِيٍم عَ  أَمِّ

ْر اأْلَقْ رََع ْبَن َحاِبٍس قَاَل أَبحو َبْكرٍ : عحَمرح  َك فَ َتَماَريَا َحىتَّ َما أََرْدتح ِخاَلفَ : َما أََرْدَت ِإالَّ ِخاَليف قَاَل عحَمرح : َبْل أَمِّ
َما فَ نَ َزَل يف َذِلَك  محوا)اْرتَ َفَعْت َأْصَوات حهح  1َحىتَّ انْ َقَضتْ ( يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحوا اَل ت حَقدِّ

بكر وعمر رضي اهلل عنهما إىل مراء ملا نظر كل واحد إليه من زاوية  فقد حتول احلوار بني الشيخني أيب
 .املدرجة على مائدة احلواراملواضيع  ( ةشخصن ) بتعاد عنولذا فال بد من االشخصية، 

 وكيدهم تربص األعداء (8)
ألن احلوار مداعاة إىل التوافق، والتوافق طريق إىل  يتحدوافإن أعداء اإلسالم ال يريدون للمسلمني أن 

 .ائف املسلمنيوار جاد بني طو فقون يف الداخل أجهزهتم القمعية إلفشال كل حالقوة واملنعة، ولذا سلط املنا

فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا اجتمع مع املسلمني اجلدد يف العقبة  قدمي، بل وهذا الكيد ليس جديداً 
من أجل التحاور والتشاور يف مسرية الدعوة وأخذ البيعة حاول الشيطان أن يفشل ذلك لوال عناية اهلل، فإنه ملا 

األمر ساعتها فصرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت َسعته مت االتفاق على بنود البيعة اكتشف الشيطان 
هل لكم يف مذمم والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم فقال رسول اهلل  ،وهي املنازل ،قط يا أهل اجلباجب

ابن أزيب أتسمع أي عدو اهلل أما واهلل ألفرغن : صلى اهلل عليه وسلم هذا أزب العقبة هذا ابن أزيب ويقال
 2لك

م يعلمون أن ما اطني اإلنس واجلن ما زالوا يسعون جاهدين من أجل أال يتحاور املسلمون، ألهنوشي
 .ف ما يفرقهم، فإذا التقوا كان التوفيق حليفهماعُيمع املسلمني أض

 عامل البيئة (9)
َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة : )عاىلوقال ت 3(َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة ِلْلَعاَلِمنيَ : )اإلسالم دين عاملي، قال اهلل تعاىل

ونَ    4(لِلنَّاِس َبِشريًا َونَِذيرًا َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلمح

فالدين للجميع، يدخل فيه الناس على اختالف بيئاهتم، وتباين طبائعهم، وقد تتأثر كل دعوة بالبيئة اليت 
ع غريها ُيول دون احلوار والتواصل املطلوب أن تراعي كل األطراف تنبت فيها مما يؤدي إىل شيء من التباين م

                                                           
 (4362)، 10/443خرجه البخاري، أ  1
 7/746لسرية النبوية، ابن هشام، ا  2
 102سورة األنبياء، اآلية   3
 72سورة سبأ، اآلية   4
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عامل البيئة، وأن تتفهم طبيعة اآلخرين من أجل أن يكون تنوع البيئات عامل قوة ال عائقا أمام احلوار 
 .اإلسالمي البناء

 استدعاء معارك التاريخ (11)
الواقع املاثلة يعد طامة كربى يف  إن استصحاب اإلرث التارخيي واستدعاء معاركه مع تفاعل حتديات

والوعي احلضاري يستلهم من املاضي عربه ودروسه دون . مسرية احلوار ألنه يهدم وال يبين، وَيزق وال يؤلف
 .الركون إليه ومن مث البناء على املكتسب منه معايشة للحاضر واستشرافاً املستقبل

 الختراق المذهبي المنظم وتوظيفه سياسياا  (11)
راعاة خصوصية اجملتمعات وانتماءاهتا والسعي الخرتاقها َيثل عائقًا كبريًا يف حتقيق َثرة احلوار إن عدم م

فكيف إذا انضم إىل ذلك حماولة احداث الفنت بإستحداث اإلعالم بأدواته املختلفة وتسخري األموال لتشكيك 
 .يف مسلمات العقائد والشرائع احملكمة

 الوقوع في شراك التكفير والتبديع (12)
إن من الدعاة واملذاهب من نصب نفسه يف مقام النقضاء الذي تصدر منه األحكام على األفراد 

مع إلقاء القول على عوائنه فيقطع .. واجلماعات واحلكومات بالتكفري والتضليل والتفسيق دون تثبت وترّوي
 .بذلك رحم العلم ويهدم مقاعد األخوة ويشق إجتماع الصف

 عالمات على الطريق
ن احلاجة ماسة للتفكري يف الرتياق الناجع ملعوقات احلوار، حىت تعود لألمة عافيتها، فإن اهلل تعاىل ما إ

أنزل داء إال جعل له دواء، وما ُيمع املذاهب اإلسالمية أكثر مما يفرقها، فمىت حتاورت ذاب جليد التنافر 
 :والشقاق، وهذا العالج يتمثل يف اآليت

 ارالحو  منهج التربية على (1)
كان   احلوار سلوك اجتماعي ُيب أن يرىب الناشئة عليه، فإن من شب على شيء شاب عليه، وقد

 :األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم يربون الناشئة على احلوار وتبادل اآلراء، وإليك من بعض أخبارهم

ْعَي قَا: )قال اهلل تعاىل عن ابراهيم عليه السالم (1) ا بَ َلَغ َمَعهح السَّ َل يَا ب حيَنَّ ِإينِّ أََرى يف اْلَمَناِم َأينِّ أَْذحَبحَك فَ َلمَّ
ين ِإْن َشاَء اللَّهح ِمَن الصَّاِبرِينَ   1(فَاْنظحْر َماَذا تَ َرى قَاَل يَا أََبِت افْ َعْل َما ت حْؤَمرح َسَتِجدح

                                                           
 107سورة الصافات، اآلة   1
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روعة ملنام، فانظر إىل خبار عن حماورة ابراهيم ابنه يف ما أراه اهلل تعاىل أياه يف ايف هذه اآليات الكرَية إ
 .هذه الصراحة يف الوالد مع ولده

ْم يل : )قال اهلل تعاىل (7) ْمَس َواْلَقَمَر َرأَيْ ت حهح فح أِلَبِيِه يَا أََبِت ِإينِّ َرأَْيتح َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّ ِإْذ قَاَل يحوسح
وٌّ قَاَل يَا ب حيَنَّ اَل تَ ْقصحْص رحْؤيَاَك َعَلى ِإْخوَ * َساِجِديَن  ْنَساِن َعدح ْيطَاَن ِلْْلِ وا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّ ِتَك فَ َيِكيدح

َك ِمْن تَْأِويِل اأْلََحاِديِث َويحِتمُّ نِْعَمَتهح َعَلْيَك َوَعَلى آِل يَ ْعقحوبَ * محِبنٌي  َكَما   وََكَذِلَك َُيَْتِبيَك َربَُّك َوي حَعلِّمح
 1(بْ رَاِهيَم َوِإْسَحاَق ِإنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيمٌ أمََتََّها َعَلى أَبَ َوْيَك ِمْن قَ ْبلح إِ 

وهذا احلوار بني يعقوب عليه السالم وولده يوسف يدل على أهنم كانوا يفتحون قنوات احلوار مع أبنائهم 
 .ليرتبوا على ذلك

وضعف فالرتبية على احلوار ُيب أن تبدء من الصغر ليعتاد عليه الصغري إذا كرب، ولكن إذا ساد الكبت، 
السماع لألطفال انعكس ذلك على سلوكهم ومستقبلهم، وهذا الدور ُيب أن يتبناه الدعاة، والعلماء واملربون 

 .من أجل جمتمع ينعم باالنسجام والتفاهم، بدال من القطيعة واخلصام ووسائل اإلعالم، وقدوة احلاكم واآلباء

 التجرد واإلخالص (2)
، ووجه وجهه لذي اجلالل واإلكرام، ولذا فعلى املنادين لعبادة ربِّه إن راية اإلسالم ال ُيملها إال من جترد

ِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت لِلَِّه : )باإلسالم أن يتحروا الصدق، وأن خيلصوا هلل العمل، قال اهلل تعاىل قحْل ِإنَّ َصاَليت َونحسح
ْسِلِمنيَ اَل َشرِيَك َلهح َوِبَذِلَك أحِمْرتح َوأَنَ * َربِّ اْلَعاَلِمنَي  لح اْلمح قحْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدعحو ِإىَل اللَِّه : )وقال تعاىل 2(ا أَوَّ

ْشرِِكنيَ  ْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَا ِمَن اْلمح  3(َعَلى َبِصريٍَة أَنَا َوَمِن ات َّبَ َعيِن َوسح

واد، وهذا ال  احلوار ُيتاج إىل التجرد، وقبول احلق من أي وعاء خرج، ويهدف إىل صيد احلكمة يف أي
 .يتأتى إال إذا أخلص املسلمون لرهبم، وابتغوا ما عند موالهم

ما ناظرت أحدا قط إال أحببت : "وهذا اإلمام الشافعي رمحه اهلل يؤكد على التجرد للحق يف احلوار فيقول
احلق على أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من اهلل وحفظ وما ناظرت أحدا إال ومل أبال بنّي اهلل 

 4"لساين أو لسانه

  

                                                           
 6-4سورة يوسف، اآلية   1
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 102سورة يوسف، اآلية   3
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 وبث الوعي نشر العلم (3)
ما حاورين عامل إال غلبته ، وال جاهل : "العلم يفتح آفاق احلوار اجلاد املثمر، يقول علي رضي اهلل عنه 

، ومع انعدام العلم ليس َثة حوار، ولذا كلما يدعو القرآن إىل احلوار يقيده بالعلم والربهان، قال  1"إال غلبين
وهح لََنا ِإْن تَ تَِّبعحوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن أَنْ تحْم ِإالَّ خَتْرحصحونَ :  )عاىلاهلل ت ْم ِمْن ِعْلٍم فَ تحْخرِجح : وقال سبحانه 2(قحْل َهْل ِعْندَكح

ْنتحْم َصاِدِقنيَ ) ْم ِإْن كح  3(قْل َهاتحوا ب حْرَهاَنكح

َمْن ُيحَاِدلح يف اللَِّه  َوِمَن النَّاسِ : )تعاىلوجاء التشنيع يف القرآن على من ُيادل بال علم، قال سبحانه و 
لَّ َشْيطَاٍن َمرِيدٍ  ًدى َواَل ِكَتاٍب : )وقال تعاىل 4(بَِغرْيِ ِعْلٍم َويَ تَِّبعح كح َوِمَن النَّاِس َمْن ُيحَاِدلح يف اللَِّه ِبَغرْيِ ِعْلٍم َواَل هح

 5(محِنريٍ 

 :مراعاة قواعد وآداب الحوار وهي كاآلتي (4)
 رد التنازع إلى اهلل ورسوله وجوب (أ )

ْم فَِإْن تَ َناَزْعتحْم يف َشيْ يا: )قال اهلل تعاىل  وَل َوأحويل اأْلَْمِر ِمْنكح ٍء أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحوا أَِطيعحوا اللََّه َوأَِطيعحوا الرَّسح
ْنتحْم ت حْؤِمنحوَن بِاللَِّه َواْلي َ  وِل ِإْن كح ٌر َوَأْحَسنح تَْأِوياًل فَ رحدُّوهح ِإىَل اللَِّه َوالرَّسح  6(ْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخي ْ

وأمجع املسلمون على أن الرد إىل اهلل سبحانه هو الرد إىل  : " قال العالمة حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل
ىل سنته كتابه، والرد إىل الرسول صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آله وصحبه هو الرد إليه يف حضوره وحياته، وإ

 7"يف غيبته وبعد مماته

 العصمة للنبي صلى اهلل عليه وسلم (ب )
وليس ألحد أن : " بن تيمية رمحه اهللاوأقوال العلماء يستدل هلا وال يستدل هبا، قال شيخ اإلسالم  

 ُيمل كالم اهلل ورسوله على وفق مذهبه، إن مل يتبني من كالم اهلل ورسوله ما يدل على مراد اهلل ورسوله؛ وإال
 8"، ليس قول اهلل ورسوله تابًعا ألقواهلم -صلى اهلل عليه وسلم  -فأقوال العلماء تابعة لقول اهلل تعاىل ورسوله 

 8"ألقواهلم
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 ظهار الحق إأن يكون القصد  (ج )
لِّ َمْن َتَكلََّم بِِه ؛ وََكاَن محَعاذح ْبنح َجَبٍل يَ قح : " بن تيمية رمحه اهللاقال شيخ اإلسالم  ولح يف  احلَْقَّ ي حْقَبلح ِمْن كح

كيف : قالوا . فاجرًا   واحذروا زيغة احلكيم : اقبلوا احلق من كل من جاء به؛ وإن كان كافرًا   أو قال : َكاَلِمهِ 
 1"إن على احلق نورًا: نعلم أن الكافر يقول كلمة احلق ؟ قال 

 إحسان الظن بالعلماء وتوقيرهم والتماس العذر لهم (5)
بعد مواالة اهلل ورسوله صلى اهلل عليه  -ُيب على املسلمني : " هللقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه ا 

خصوصا العلماء الذين هم ورثة األنبياء الذين جعلهم اهلل مبنزلة . مواالة املؤمنني كما نطق به القرآن -وسلم 
 .النجوم يهتدى هبم يف ظلمات الرب والبحر وقد أمجع املسلمون على هدايتهم ودرايتهم

فعلماؤها شرارها إال املسلمني فإن علماءهم  -قبل مبعث حممد صلى اهلل عليه وسلم  -إذ كل أمة 
خيارهم، فإهنم خلفاء الرسول يف أمته واحمليون ملا مات من سنته هبم قام الكتاب وبه قاموا وهبم نطق الكتاب 

لفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وبه نطقوا وليعلم أنه ليس أحد من األئمة املقبولني عند األمة قبوال عاما يتعمد خما
، فإهنم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل جليالً  أو اً وسلم يف شيء من سنته، دقيق

أحد من الناس يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد 
 . 2"عذر يف تركه جاء حديث صحيح خبالفه فال بد له من

 ضرورة الجمع بن النصوص واألقوال قبل القطع بالحكم عليها  (6)
مل املبهم اخلفي على حْ وذلك من خالل نص واحد مع مراعاة السياق اللفظي واملعنوي والظريف، فيح 

ح الواضح اجللي، واملشكل على املفسر، واجململ على املفصل، والعام على اخلاص، واملطلق على املقيد، ويرج
 .وذلك حتقيقاً لْلنصاف.. شارة، واملتأخر على املتقدماملنطوق على املفهوم، والعبارة على اإل

ضرورة محل الكالم على أحسن احملامل إن اتسع هلا التأويل، وساغ هلا الفهم، وقد تأول العالمة ومن ذلك 
أوقعه إىل الصوفيه : أراد اهلل باملريد خريا  إذا... ن العلماء عاملريد الصادق غين : " ابن القيم قول اجلنيد رمحه اهلل

فتح اهلل على قلبه بربكة الصدق وحسن : إذا صدق املريد وصح عقد صدقه مع اهلل : " بقوله" ومنعه صحبة القراء
ما يغنيه عن العلوم اليت هي نتائج أفكار الناس وآرائهم وعن العلوم اليت هي فضلة ليست من زاد : املعاملة مع اهلل 

من معرفة النفس وآفاهتا وعيوهبا ومعرفة : رب وعن كثري من إشارات الصوفية وعلومهم اليت أفنوا فيها أعمارهم الق
 3"يريه ذلك كله بالفعل: مفسدات األعمال وأحكام السلوك فإن حال صدقه وصحة طلبه 

                                                           
 21/105الفتوى احلموية، ابن تيمية،   1
 737-70/731لفتاوى، ا  2
 7/366مدارج السالكني، ابن القيم،   3
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 عدم التشنيع في مسائل تحتمل وجوهاا في الفهم ومتسعاا في الرأي  (7)
ْؤِمِننَي جمحَْتِهًدا يف طََلِب احلَْقِّ َوَأْخطََأ فَِإنَّ اللََّه  : "م ابن تيمية رمحه اهلليقول شيخ اإلسال َفَمْن َكاَن ِمْن اْلمح

النَّيبِّ َصلَّى اللَّهح  ْيِه َأْصَحابح يَ ْغِفرح َلهح َخطََأهح َكائًِنا َما َكاَن َسَواٌء َكاَن يف اْلَمَساِئِل النََّظرِيَِّة أَْو اْلَعَمِليَِّة َهَذا الَِّذي َعلَ 
وا اْلَمَساِئَل إىَل َمَساِئِل أحصحوٍل َيْكفحرح بِِإْنَكارَِها َوَمَساِئِل ف ح . َعَلْيِه َوَسلََّم  مح ْساَلِم َوَما َقسَّ ِة اإْلِ رحوٍع اَل َومَجَاِهريح أَِئمَّ

 1"َيْكفحرح بِِإْنَكارَِها

 التحلي بالعدل واإلنصاف (8)
أحسن ما يقدرون عليه من هل َنلة ومقالة يكسون َنلتهم ومقالتهم أكل  : "قال ابن القيم رمحه اهلل 

حقيقة ما  ،لفاظ ومن رزقه اهلل بصرية فهو يكشف بهأقبح ما يقدرون عليه من األلفاظ ومقالة خمالفيهم األ
 حتت تلك االلفاظ من احلق والباطل وال تغرت باللفظ كما قيل يف هذا املعىن 

 ر         شأ قلت ذا قيء الزنابين توإ  ه                       نحل متدحال تقول هذا جىنُّ 
 ر         واحلق قد يعرتيه سوء تعبي       ما         مدحا وذما وما جاوزت وصفه

و باطل فجرده من لباس العبارة وجرد قلبك عن النفرة أردت االطالع على كنه املعىن هل هو حق فإذا أ
صحابه ومن ُيسن ظنه نظرا تاما النظر حقه ناظرا بعني اإلنصاف وال تكن ممن ينظر يف مقالة أعط أمث  وامليل

بكل قلبه مث ينظر يف مقالة خصومه وممن يسيء ظنه به كنظر الشزر واملالحظة فالناظر بعني العداوة يرى 
ه وارتضاه لقبول احلق وقد راد اهلل كرامتسلم من هذا إال من أ احملاسن مساوئ والناظر بعني احملبة عكسه وما

 : قيل 

 كما أن عني السخط تبدي املساوي     الرضا عن كل عيب كليلة  وعني
 :وقال آخر 

 2الستحسنوا ما استقبحواعني الرضا             هنا نظروا بعني عداوة لو أ
 
 إذا لم تتضح الحجة عند الختالف عذر كل واحد منا أخاه (9)

نلتمس كل العذر ملن خيالفوننا يف بعض الفرعيات، ونرى أن اخلالف ال يكون : "عالمأحد الدعاة األقال 
أبدًا حائاًل دون ارتباط القلوب وتبادل احلب والتعاون على اخلري، وأن يشملنا وإياهم معىن اإلسالم السابغ 

 3"بأفضل حدوده وأوسع مشموالته

                                                           
 73/346اوى، جمموع الفت  1
 1/141مفتاح دار السعادة، ابن القيم،   2
 من جمموعة الرسائل-76دعوتنا ص   3
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 1البدء بنقاط التفاق ل الختالف (11)
لفني يف العقيدة جند أن القرآن عندما ُياور املخااخلالف أوال يوقف احلوار سريعاً، ولذا  بنقاط ألن البدء 

هاية باإلَيان مبا أنكروه ب على التأكيد عليها، واليت تلزمهم يف الندأ بعرض البدهيات واملسلمات والدأيب
ْنتح : )قال اهلل تعاىل ابتداء، وَن قحْل ِلَمِن اأْلَْرضح َوَمْن ِفيَها ِإْن كح رحوَن * ْم تَ ْعَلمح قحْل َمْن * َسيَ قحولحوَن لِلَِّه قحْل أََفاَل َتذَكَّ

ْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم  َماَواِت السَّ قحوَن * َربُّ السَّ لِّ َشْيٍء * َسيَ قحولحوَن لِلَِّه قحْل أََفاَل تَ ت َّ وتح كح قحْل َمْن بَِيِدِه َمَلكح
ريح َواَل ُيحَارح عَ  َو ُيِح وَن َوهح ْنتحْم تَ ْعَلمح   2(َسيَ قحولحوَن لِلَِّه قحْل فََأىنَّ تحْسَحرحونَ * َلْيِه ِإْن كح

وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يوجه الناس حبوار هادف يبدأ فيه مبا يتفق فيه مع حماوره، فعن أيب أمامة 
يف الزنا فصاح به الناس فقال  يا رسول اهلل ائذن يل: أن رجال أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فقال : 

فقال له النيب  ،ه فدنا حىت جلس بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلمدنو أ: النيب صلى اهلل عليه و سلم 
أحتبه البنتك ؟ : وكذلك الناس ال ُيبونه ألمهاهتم قال : قال  ،ال: أحتبه ألمك قال : صلى اهلل عليه و سلم 

وكذلك الناس ال : قال  ،ال: أحتبه ألختك ؟ قال : قال  ،س ال ُيبونه لبناهتموكذلك النا: قال  ،ال: قال 
ر قلبه ر ذنبه وطهِّ اللهم كفِّ ": ُيبونه ألخواهتم فوضع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يده على صدره فقال 

  3"ن فرجهوحصِّ 

 حسن اإلنصات للمخالف (11)
من فنون  غاء يعد فناً واه بل إن حسن اإلصكالم وجودة حمتال تقتصر براعة احلديث على أسلوب ال

 .غي إليهم كي يبوحوا مبا يف صدورهمريدون من ُياورهم بل يريدون من يصاحلوار، وكم حتدث أناس وهم ال ي

ستماع تكون باألذن، وطرف العني، وحضور القلب، وإشراقة الوجه، وعدم االنشغال بتحضري الرد، وبراعة اال
 .م حديث صاحبهمتحفزا متوثباً منتظرا متا

ولتتذكر أنك ال تستطيع أن تفهم حقيقة مراد حماورك ما مل تكن راغبًا يف اإلنصات إيل حديثه، كما أن 
ستماع له، وقد ورد يف كتب السري أن شابًا قام فتكلم يف جملس تك حبديث املتكلم ال تغنيك عن االمعرف

ما انتهى الشاب وانصرف عجب احلاضرون من عطاء بن أيب رباح فأنصت له كأنه يسمع حديثه ألول مرة، فل
 :وأحسن من قال .واهلل إين ألعلم الذي قاله قبل أن يولد: عطاء، فقال هلم

 ه       وجهلت كان احللم رد جواب**   ه         من يل بإنسان إذا خاصمت
 ه                     ب ه أدرى            وبقلبه ولعل** وتراه يصغي للحديث بسمعه  

                                                           
 72نظر كتاب كيف حتاور، طارق احلبيب، ص ا  1
 24-24سورة املؤمنون، اآلية   2
 2/123املعجم الكبري، الطرباين،   3
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 الربانية التزكية (12)

أسباب التزكية والبعد عن املعاصي، فاألمر بعدم الغيبة، ن تعتين كل مجاعة من املسلمني بال بد من أ
دةوالنهي عن النميمة، وترك الوقيعة يف العلماء، والبعد عن تصيد األخطاء من أهم األسباب  جلو احلوار،  املمهِّ

ى: )اىل يف كتابه أن التزكية باب كل فالح، قال تعاىلوقد أخرب اهلل تع  1(َقْد أَفْ َلَح َمْن تَ زَكَّ

 طلبات المرحلةتالتوعية بم (13)
املرحلة اليت متر هبا األمة اليوم وهي تشق طريقها الستعادة ماضيها املشرق ال حتتمل التصدع والتنازع، 

حد تلتمن تواضع بعضهم لبعض، وحتاورهم  بلةبأهل الق فعلى العقالء توعية الكيانات اإلسالمية مبا ُيدر
 .أفكارهم وآراؤهم

 توحيد الولء لإلسالم (14)
هلل الءات الطائفية والءنا لديننا، و تنازع الو  إن اإلسالم أكرب من كل املدارس اليت تنضوي حتته، وُيب أالّ 

مح اللَّهح َوَرسح  : لمؤمنني أمجعني، قال اهلل تعاىللولرسوله و  َا َولِيُّكح وَن الصَّاَلَة َوي حْؤتحوَن ِإمنَّ ولحهح َوالَِّذيَن آَمنحوا الَِّذيَن يحِقيمح
ْم َراِكعحوَن  مح اْلَغالِبحونَ * الزََّكاَة َوهح وَلهح َوالَِّذيَن آَمنحوا فَِإنَّ ِحْزَب اللَِّه هح   2َوَمْن يَ تَ َولَّ اللََّه َوَرسح

 قامة المؤسسات الحواريةإ (15)
وتعاجل أزمة قامة مؤسسات هتتم باحلوار، هذا الواقع جتعل من الضروة إ ة يفحاجة األمة إىل احلوار خاص

طياف املسلمني من أجل الوصول إىل ، وتعقد املؤمترات احلوارية بني أالتدريب على احلوارب املناهج العملية
 .النتائج املفيدة واملصاحل املشرتكة

فتقر هذه احلوارات إىل املوضوعات اجلادة، هنالك كثري من وسائل اإلعالم تعقد الربامج احلوارية، وال ت
 .ولكن تفتقر إىل اإلخراج القيمي ال الفين، حيث تثار النقاط مبا يعمق اخلالف ويؤزم القضايا

 ميثاق الشرف الدعوي (16)
العاملة لْلسالم على ميثاق شرف دعوي، مأخوذ من تعاليم الدين احلنيف،  الدعواتُيب أن تتوافق 

هلدى النبوي الشريف، ومآثر السلف الصاحل وحكمة العلماء، وعربة التاريخ، وإرث و ا ومن القرآن الكرمي،

                                                           
 14سورة األعلى، اآلية   1
  56 55سورة املائدة، واآلية  2
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ادْعح ِإىَل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلحْم بِالَّيِت ِهَي  : تعاىل قال احلضارة، وجتارب البشر،
 .التدابر والتناحر والتخاصمفهذا امليثاق يؤصل إىل احلوار بدال من  1 َأْحَسنح 

 
  

                                                           
 175ة سورة النحل، اآلي  1
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي

 م1420أسد الغابة، ابن األثري، طبعة دار الشعب، القاهرة،  (1)
دار الفكر : أضواء البيان، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي، الناشر  (7)

 م   1445 -ه  1415: لبنان، لطبعة  –وت للطباعة و النشر و التوزيع بري 
: تاريخ الطبعة 2: مكتبة وهبة رقم الطبعة: حممد حسني الذهيب، الناشر: واملفسرون، املؤلف التفسري (3)

7000; 
 -ه  1405 -بريوت  -دار الكتب العلمية : اخلصائص الكربى،جالل الدين السيوطي، دار النشر (4)

 م1425
 بن نايف الشحود، املكتبة الشاملة اإلصدارالرابع؟اخلالصة يف احلوار، علي  (5)
   الناشر،دار اهلالل بريوت  ،الرحيق املختوم، صفي الرمحن مبارك فوري (6)
 السرية النبوية، حممد بن اَساعيل بن كثري، مكتبة املعارف، الطبعة األوىل  (2)
مد، لناشر دار اجليل مكان السرية النبوية، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري أبو حم (2)

 1411النشر بريوت، سنة النشر 
دار الكتب : املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري، لناشر  (4)

 1440 - 1411بريوت، الطبعة األوىل ،  –العلمية 
 ملكتبة العصرية ا: املصباح املنري،  أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري، الناشر (10)
املوصل،  –املعجم الكبري، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، مكتبة العلوم واحلكم  (11)

    – 1404لطبعة الثانية ، 
بريوت،  –دار املعرفة : الفتاوى الكربى ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، الناشر  (17)

 الطبعة األوىل
 م 7010وى احلموية، الناشر دار الصميعي للنشر والتوزيع، السنة الفت (13)
 .تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، الناشر دار اهلداية  (14)
 بريوت -دار الكتاب العريب : حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصفهاين، الناشر    (15)
 . دار املغرب، الطبعة األوىل: لصحابة، حممد يوسف الكندهلوي، الناشرحياة ا  (16)
 م1444دعوتنا، اإلمام حسن البنا، دار النشر والتوزيع، سنة  (12)
 .ديوان الشافعي، اإلمام حممد بن ادريس الشافعي، الناشر مكتبة وهبة، الطبعة الثانية (12)
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: دار الفكر، حتقيق : سجستاين األزدي، الناشر سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبو داود ال  (14)
 حممد حميي الدين عبد احلميد

مؤسسة الرسالة، جمموعة : سري أعالم النبالء، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الَذَهيب، لناشر   (70)
 من احملققني بإشراف شعيب أرناؤوط

علي حممد حممد الصاليب، الناشر، دار  سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه، -71  (71)
 م7005ابن كثري، الطبعة األوىل، 

صحيح البخاري، صحيح البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إَساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي   (77)
 دار طوق النجاة: حممد زهري بن ناصر الناصر، الناشر : البخاري، احملقق 

+ م بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، دار اجليل بريوت صحيح مسلم، أبو احلسني مسل  (73)
 .دار األفاق اجلديدة   بريوت

هجر للطباعة : دار النشر ، طبقات الشافعية الكربى، تاج الدين بن علي بن عبد الكايف السبكي (74)
 ه  الطبعة الثانية1413 -والنشر والتوزيع 

 ه1475سي، الطبعة الثالثة عشرة كيف حتاور، طارق احلبيب، مؤسسة اجلري  (75)
  .البن منظور طبعة دار المعارف، الطبعة األولىلسان العرب،  (76)
 بريوت -دار املعرفة : جممع األمثال،   أبو الفضل أمحد بن حممد امليداين النيسابوري،  لناشر  (72)
 م  7005/ ه   1476الثالثة ، : دار الوفاء، الطبعة : جمموع الفتاوى، ابن تيمية، الناشر  (72)
 بريوت -دار الكتاب العريب : مدارج السالكني،ابن القيم، الناشر   (74)
 معلقة عنرتة بن شداد، املكتبةالشاملة االصدار لرابع    (30)
 .املدينة املنورة، الطبعة الثالثة -اجلامعة اإلسالمية : مفتاح اجلنة، السيوطي، الناشر   (31)
 بريوت -دار الكتب العلمية : القيم، الناشر مفتاح دار السعادة، ابن   (37)
 دار اهلداية للطبع والنشر والرتمجة : منهاج التأسيس، عبد اللطيف آل الشيخ، الناشر  (33)
 .منهاج السنة، ابن تيمية، مؤسسة قرطبة الطبعة الثانية  (34)
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مةمقد

، الذي شرَع لنا الديَن القومَي، فأقاَمُه على أُُسِس احلقِّ والعدِل، العليِّ األعلى العليِم احلكيمِ احلمُد هلِل 
َصاِلَح، وَدَفَع عنهُم املفاِسَد، والصالة والسالم على سيدنا حممٍد رسوِل احلقِّ إىل كافِة 

َ
وحقَق فيِه لعباِدِه امل

 .اهلَُدى، خرِي َمْن َوِطَئ الثرى، وعلى آله وصحبه ومن تَِبَعُهم بإحساٍن إىل يوِم الدينِ  اخللِق، خاَتَِ األنبياِء، ونبِّ 

فقد أنزل اهلل اإلسالم عباءة فضفاضة واسعة ميكنها أن تشمل مجيع من يشتملها أو يتدثر هبا أما بعُد؛ 
قهم، فاإلسالم هو الرباط الذي مهما اختلفت مشارهبم العقلية ومستوياهتم الفكرية، أو اختلفت ألواهنم وأعرا

 .ميكنه أن جيمع مشل كل هؤالء ويوحدهم من الضياع والتشرذم

ولقد تفردت أمة اإلسالم عن غريها من األمم بكثرة املقومات اليت جتمعها وتوحدها، فعقيدهتا واحدة 
ليه وسلم، وِقبلتها يف هي عقيدة التوحيد، وكتاهبا واحد هو القرآن الكرمي، ورسوهلا واحد هو حممد صلى اهلل ع

َشرَّفة اجتمعت كلمتها على ذلك
ُ
 .الصالة واحدة، وهي الكعبة امل

 -العقدية والفقهية –وال شك أن مد جسور الرتابط والتقارب فيما بني املسلمني مبذاهبهم املختلفة 
ا، وذلك أوىل من باحلوار والتعاون يف العصر احلاضر بات أكرب حتٍد حضاري هلم؛ فضال عن كونه واجًبا شرعي  

احلوار بني املسلمني وغريهم من أتباع الديانات األخرى، فليس من املنطق أو العقل أن متتد أيدينا إىل اجلريان 
بالتواصل وحنن كأخوة نتنافر ونتباعد، إن األمة اإلسالمية يف يومنا هذا تواجه حتديات ومصاعب هتدد كياهنا 

ترف اخلصام والتعادي فيما بينها، بل جيب عليها التالقي على  واستقالهلا بل ووجودها ، وليست متتلك
رغم حتقق عوامل  -املشرتكات والتعاون سوي ا من أجل إنقاذ ما تبقى هلا من كيان، فالعامل كله من حولنا 

جيتمع ويتوحد يف كيانات عمالقة، ويسعى دائما إىل تفتيت اآلخر وحرمانه من كل سبل التوحد،  -التنافر فيه
 . يسهل عليه االستفادة مبقدَّراته ومواردهحىت

 :حممد علي علوبة رئيس مجاعة التقريب بالقاهرة حيث قالوهو ما أكده 

إهدار العصبيات، وهدم : وكان تصرفه صلى اهلل عليه وسلم يف سياسة املؤمنني مبنيا على هذا املبدأ السامي
ب وبىن من هذه اللبنات املفككة صرحا قويا متماسكا عوامل التفرق والتقاطع حىت ألف اهلل به بني مجيع القلو 

 .... استندت إليه دعوة احلق، واحتمى به اإلسالم وهو ناشئ غض، حىت جاء نصر اهلل 

وبعد عهد النب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه فعلت السياسة فعلها وعادت العصبيات إىل سابق 
خلالفات واملسائل اجلدلية، وترامى املسلمون بالتهم، عهدها، فتعددت األحزاب والفرق والطوائف، وكثرت ا

وساءت بينهم الظنون، ومشى كل فريق يف طريق فضلت هبم السبل عن الطريق السوي، وذاق بعضهم بأس 
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بعض، ومتكن منهم أعداؤهم، فدسوا هلم يف السياسة، ودسوا هلم يف التاريخ، ودسوا هلم يف العلم والرواية، 
ت الفلسفية، والقضايا الغيبية، وفتحوا هلم آفاق الشك والريب فيما لديهم، وشغلوهم ودسوا هلم يف النظريا

باجلدل واخلصام حىت أهنكوا قواهم، وأوهنوا عقوهلم، وحطموا أعصاهبم، وأفقدوهم الثقة يف أنفسهم، مث اقتطعوا 
 ... أوطاهنم قطعة قطعة

قاطعوا وصاروا شيعا، كل حزب مبا لديهم وتلك حال املسلمني اليوم وإن داءهم لقدمي منذ تدابروا وت
فرحون، وال صالح هلم وال شفاء من دائهم إال بأن يعودوا كما بدأهم اهلل أمة واحدة ال فرق بني شعوهبم، وال 

 .تناحر بني طوائفهم

إن أصول اإلسالم واحدة، فكل املسلمني يؤمنون باهلل واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني، وكلهم 
قدون أن القرآن حق، وأن رسالة حممد حق، وأن عليهم إذا تنازعوا يف شيء أن يردوه إىل اهلل ورسوله، يعت

وقبلتهم واحدة، وصلواهتم واحدة، وال خالف بينهم فيما بىن عليه اإلسالم من أسس، فما باهلم يعريون ما 
 .وراء هذه األصول اهتماما

فرق ألهنم متقاطعون جيهل بعضهم ما عند بعض، ومن إن املسلمني يف ضعف ألهنم يف تفرق، وهم يف ت
جهل شيئا عاداه، ولو أهنم تقاربوا لتفامهوا ، وقد يزول بتفامههم كثري من أسباب خالفهم، أو حيتفظ كل منهم 
برأيه فيما وراء العقيدة اإلسالمية، على أن يعذر بعضهم بعضا، وحيرتم بعضهم بعضا كما كان سلفهم الصاحل 

ين والفقه يفعلون، وتلك هي مهمة مجاعة التقريب إن تريد إال تعريف املسلمني بعضهم إىل من أئمة الد
بعض، ومجعهم على أسس الدين احلق اليت نزل هبا القرآن وجاء هبا الرسول، ودعوهتم إىل اطراح أسباب 

 .اخلالف فيما ال طائل حتته، وال فائدة تلتمس منه

وم قائمة على التكتل والتحالف واالنضواء في مجموعات إن سياسة الدول واألمم في العالم الي
متعاونة يسند بعضها بعضا، ويدفع بعضها بعضا، وإنهم ليلتمسون أوهى األسباب والروابط ليرتبطوا بها، 
أما المسلمون فدينهم واحد، وكتابهم واحد، وهدفهم في الحياة وبعد الممات واحد، وكل شيء بينهم 

 (1)أهـ. على الوحدة  يدعو إلى األلفة، ويساعد
واحلوار يشكل ركيزة أساسية يف ترابط اجملتمع وبناء أفراده، وتطلعهم حنو التعايش، وتطوير حياهتم 

فهو يعين تبادل الكالم بني طرفني أو أكثر ألجل البلوغ إىل قناعات مشرتكة حول . ومستقبلهم وثقافتهم
األفراد واملؤسسات والبلدان، حيث إنه سبيل التعاون فيما موضوع معني، ومن مَثَّ فهو وسيلة مهمة للتفاهم بني 

 .بينهم مبا حيقق املصلحة املشرتكة بني الناس، وهو اختيار البشرية للتواصل السلمي بغية التعارف والتقارب
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ومن ذلك فاحلوار بني أتباع املذاهب اإلسالمية يفتح بابًا لتجديد الفقه اإلسالمي وتطوير االجتهاد 
مبا يواكب التغريات السريعة اليت حتدث يف عاملنا املعاصر وحنتاج إىل مالحقتها، يف حني يؤدي اجلماعي، 

 .انغالق أتباع كل مذهب على ما جاء فيه من اجتهادات إىل اجلمود والتأخر 

وال بد أن يكون للحوار منهج يسري علي وفقه، يلتزم به املتحاورون، ومراعاة هذا املنهج تؤدي إىل حتقيق 
داف احلوار من التعارف والتقارب، وإغفاله يفضي باحلوار إىل جدل عدمي الرؤية تعلو به نربة اللغو، ورمبا أه

 .يؤدي إىل زيادة اخلالف والتنافر
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 :منهج الحوار 
منهج احلوار هو النظام الذي حيكم إدارة احلوار يف ضوء ما يتفق عليه املتحاورون من القواعد العامة 

 : إلظهار احلق مثل 

 .أن يُلَزم كلُّ طرف مبا جاء يف مصادر مذهبه ومراجعه املعتمدة اليت تظهر اآلراء واحلجج (1)

 .أن يعرض كلُّ طرف وجهة نظره بوضوح تام ال لبس فيه، حىت تظهر حقيقة مذهبه (2)

أن يرمي احلوار حنو االتفاق مع اآلخر على كلمة سواء، تُقارب فيما بينهم على حنو ما دعانا ربنا أن  (3)
ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَلى  ﴿: من أهل الكتاب االتفاق على كلمة سواء حيث قال تعاىل نطلب

َنُكْم﴾ نَـَنا َوبـَيـْ  [.46: آل عمران] َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ
أن يتجرد كل طرف عن األحكام املسبقة على الطرف اآلخر، أو افرتاض بديهيات غري ُمَسلَّمٍة عند  (6)

 .اجلميع
 .غب كل طرف عن فرض رأيه على أخيه ، وأال يدفعه تعصبه لرأيه أن يسفه رأي أخيهأن ير  (5)
أال يعلو أحد املتحاورين على احلق، بل يروض نفسه على اللني واملرونة ، واحرتام معتقدات اآلخر،  (4)

 .وتقدير حقه يف االختالف، وأال يتبع اللدد يف اخلصام، بل تكون اجملادلة باليت هي أحسن

احملاور يف تأصيل املعرفة على املنهج العلمي، فينقل عن املصادر املوثقة واملعرتف هبا معربة عن  أن يعتمد (7)
املذهب، وال ينقل عن اجملهول، فلقد ذم اهلل عز وجل من يتصدى للجدال عن أمر مل حيط به علما، أو 

ْلٍم ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ ﴿َوَما َلُهْم ِبِه ِمْن عِ : حصل منه جمموعة من الظنون دون اليقني، قال تعاىل
﴿َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَجاِدُل ِفي اللَِّه : ، وقال تعاىل[22: النجم] َوِإنَّ الظَّنَّ اَل يـُْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا﴾
 [.2: احلج] بِغَْيِر ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب ُمِنيٍر﴾

يتحلون بصفات تُنجح جتربة احلوار، كأن يلتزموا املوضوعية الدقة يف اختيار املتحاورين، حبيث  (2)
واإلخالص والصدق والصرب واللني والتسامح وقبول اآلخر، والرغبة القوية يف البلوغ باحلوار إىل أهدافه، 
وجيب أن يتسم املتحاورون بالقدرة العلمية والفكرية على عرض األفكار واحلجج، واالطالع على خبايا 

ه وفروعه، فإنَّ ضعَف طرف من أطراف احلوار يهدد باهنيار التجربة برمتها، ويضاف إىل املذهب وأصول
املقدرة العلمية املهارُة على اجملادلة وإدارة احلوار، وهي مهارة حتتاج إىل خربة ودربة يف االستدالل 

 .واالحتجاج وتفنيد براهني املخالف

يدور حوله احلوار، حبيث تتضح األمور  دراسة أطراف احلوار لتفاصيل ودقائق املوضوع الذي (9)
واملوضوعات ويتم حترير حمل النزاع فيما يدور حوله احلوار، حىت ال يتشتت مسار تبادل اآلراء واألفكار 

 .وينحرف عن مقصده، ويصبح احلوار جداال ومضيعة للوقت واجلهد
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ين الغضب ملا يواجهه من إهناء احلوار بشكل ميثل حسن املتاركة، فبمجرد أن يظهر من بعض املتحاور  (11)
تفنيد لقوله وحجته، أو التوتر حينما يعجز عن عرض أفكاره ومذهبه، جيب أن تتحول دفة احلوار حنو 
اإلطار املتفق عليه، والبحث عن أرضية مشرتكة مع اآلخر، حىت خيرج احلوار بشيء من التقارب حول 

ق التوافق، ويف النهاية جيب إهناء احلوار على النقاط املتفق عليها أو اليت ميكن إعادة صياغتها مبا حيق
الشكل الالئق بأهدافه، وهي حسن املتاركة اليت تسمح بإبقاء روح الود واإلخاء، وهو قاعدة جليلة 

﴿فَِبَما َرْْحٍَة ِمَن اللَِّه : مستنبطة من صفات سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ حيث قال تعاىل
ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يف لِْنَت هَلُْم َوَلْو ُكنْ  َت َفظ ا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ

 [.159: آل عمران]اأْلَْمِر﴾ 

َمالَُنا ﴿َوِإَذا َسَُِعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنُه َوقَاُلوا لََنا َأعْ : وهو ما قرره اهلل تعاىل يف صفات عباد الرْحن؛ فقال
 [. 55: القصص]َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َساَلٌم َعَلْيُكْم اَل نَ ْبَتِغي اجْلَاِهِلنَي﴾ 
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 :التقارب واجٌب شرعيٌّ 
إن النصوص الدينية اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية سواء يف القرآن أو السنة واليت تأمر بالوحدة 

تقصاء، ولكن ميكن اإلشارة إىل بعضها، وتوضيح أهنا مل تَ ْقِصر واحلوار والتقارب بني املؤمنني لكثرية على االس
األمر على احلوار بني املسلم وأخيه املسلم فقط؛ بل وسعت دائرة األمر فجعلته يشمل التقارب والتعارف 

ذ واحملاورة واجملادلة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، فلقد نبهت شريعة اإلسالم اإلنسانية مجيًعا على ضرورة اختا
احلوار سبيال للتعايش، وبينت أنه سبيل سعادة اإلنسان يف جمتمعه، وأن بديل احلوار بني أفراد اجملتمع أو بني 

 .اجملتمعات املختلفة هو التحارب والتعادي، وذلك سبيل الشقاء والضالل

عليه وسلم يف إن تآلف املسلمني ووحدهتم دين وشريعة، أمرنا رب العاملني يف قرآنه ونبينا حممد صلى اهلل 
سنته بالتآخي والتوحد، ونبذ الفرقة والتعادي، وأمرنا ديننا بالتعاون على الرب والتقوى، وأال نضل يف السبل اليت 

 .تفرقنا عن سبيل اهلل القومي

 :ومن النصوص الشريفة يف ذلك 

 [92: األنبياء]﴾ ُدونِ ِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُ ﴿: قوله تعاىل

يًعا َواَل تَ َفرَُّقوا﴿: وقوله تعاىل َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بَ نْيَ  َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِ
 [.113: آل عمران]قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا﴾ 

َنُكْم أَ : وقوله تعاىل ْن ﴿َواَل َتُكونُوا َكالَّيِت نَ َقَضْت َغْزهَلَا ِمْن بَ ْعِد قُ وٍَّة أَْنَكاثًا تَ تَِّخُذوَن أمَْيَاَنُكْم َدَخاًل بَ ي ْ
ُلوُكُم اللَُّه ِبِه َولَُيبَ ي َِّننَّ َلُكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َما كُ  َا يَ ب ْ  [. 92: النحل]ْنُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن﴾ َتُكوَن أُمٌَّة ِهَي أَْرََب ِمْن أُمٍَّة ِإَّنَّ

اُكْم ﴿َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ : وقوله تعاىل
 [153: األنعام]بِِه َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن﴾ 

 [.64: األنفال]اَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب رحُِيُكْم َواْصربُوا ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِيَن﴾ ﴿َواَل تَ نَ : وقوله تعاىل

: النحل ]﴿ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن﴾ : وقوله تعاىل
125.] 

 [. 64: العنكبوت]اَل جُتَاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن﴾ ﴿وَ : وقوله تعاىل

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْرَْحُوَن : وقوله تعاىل يَا أَي َُّها الَِّذيَن  ﴿ِإَّنَّ
ُهنَّ َواَل آَمُنوا اَل َيْسَخْر قَ وْ  رًا ِمن ْ ُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخي ْ رًا ِمن ْ ٌم ِمْن قَ ْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخي ْ

ميَاِن َوَمْن ملَْ يَ ُتْب فَأُ   ُهُم الظَّاِلُموَن  ولَِئكَ تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكْم َواَل تَ َنابَ ُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإْلِ
ْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َأحيُِبُّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإمْثٌ َواَل جَتَسَُّسوا َواَل يَ ْغتَ 
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يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن  للََّه ِإنَّ اللََّه تَ وَّاٌب َرِحيٌم َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُموُه َوات َُّقوا ا
 11: احلجرات]َه َعِليٌم َخِبرٌي﴾ ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللَّ 

- 13] 

َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف : " قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : رواه الن ُّْعَماُن ْبُن َبِشرٍي رضي اهلل عنه، قَالَ وما 
ِهْم َوتَ َعاطُِفِهْم َمَثُل اجلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلَْسَ   .(1)"ِد بِالسََّهِر َواحلُْمَّىتَ َوادِِّهْم َوتَ رَاْحُِ

اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن  » : َوَعْن َأَِب ُموَسى اأَلْشَعرِيِّ رضي اهلل عنه، َعِن النَِّبِّ صلى اهلل عليه وسلم قَالَ 
َياِن، َيُشدُّ بَ ْعُضُه بَ ْعًضا   .(2)ثُمَّ َشبََّك بـَْيَن َأَصابِِعهِ . « َكاْلبُ ن ْ
 .(3)"َيُد اهلل َمَع اجلََْماَعةِ : " قَاَل َرُسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: اهلل عنهما، قَالَ َوَعِن ابن َعبَّاٍس رضي 

لَْيَس ِمنَّا َمْن َدَعا ِإىَل »وَعْن ُجبَ رْيِ ْبِن ُمْطِعٍم رضي اهلل عنه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم قَاَل 
 .(4)«َلى َعَصِبيٍَّة َولَْيَس ِمنَّا َمْن َماَت َعَلى َعَصِبيٍَّة َعَصِبيٍَّة َولَْيَس ِمنَّا َمْن قَاَتَل عَ 

فلو أن أتباع املذاهب اإلسالمية مجيعها حتققوا مبا نصت عليه اآليات الكرمية واألحاديث الشريفة من 
فري أخالق واتبعوا ما دلت عليه من أوامر، ملا شهدنا ما وقع بيننا من عصبية مذهبية وتنابز باأللقاب وتك

وتفسيق وتبديع فيما بيننا، وملا تفرقنا بل توحدنا واعتصمنا بدين اهلل اجلامع لنا يف أصوله الكلية، ولتساحمنا 
 .وتعايشنا مع اختالفنا يف الفروع واهلوامش

ولقد أسس املنهج الشرعي على الربهان والعقل والتدبر والتفكر، ولذلك فإن احلوار هو السبيل الوحيد 
حلق إىل الناس، واحلوار بني املذاهب اإلسالمية مستمد من روح الشريعة اإلسالمية، ومستوحى إليصال دعوة ا

من مقاصدها الشريفة لتجاوز االختالفات املذهبية واالرتقاء إىل مستوى املعاجلة العلمية، ودعوة احلوار اليت 
وااللتقاء على اخلري الذي يعتمد انتقلت من دعوة التقريب هي دعوة تربط املسلمني برباط األخوة اإلسالمية، 

على االجتهاد واحلجة ونبذ التعصب والتشرذم واالنغالق، والرتحيب بالرأي اآلخر ما دام يعتمد على احلجة 
 .والدليل

                                                           

، رقم 6/1999( كتاب الرب والصلة واآلداب   باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم)أخرجه مسلم يف صحيحه  -1
(2524.) 

 (.4195)، رقم  2/2( األدب   باب تعاون املؤمنني بعضهم بعضاكتاب )أخرجه البخاري يف صحيحه  - 2
 (.2144)، رقم 6/644( كتاب الفنت   باب ما جاء يف لزوم اجلماعة)أخرجه الرتمذي يف جامعه  - 3
 (.5123)، رقم 6/696( كتاب األدب   باب ِِف اْلَعَصِبيَّةِ )أخرجه أبو داود يف سننه  - 4
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 :فكرة التقريب بين المذاهب اإلسالمية 
احلديث، وذلك  إن أتباع املذاهب والفرق اإلسالمية مل يشعروا حباجتهم إىل فكرة التقريب إال يف العصر

ألهنم كانوا يعيشون يف جمتمع واحد يأخذ بعضهم عن بعض ويتبادلون املناظرات واجملادالت واحملاورات، 
ومجيعهم كان يلتزم أخالق اإلسالم وآداب احلوار، فال يعتدي أحدهم على اآلخر وال يضغنه وال يسفهه أو 

رب التاريخ حىت غدا عصبية وصراعا ومتايزا، يكفره، ولكن االختالف ظل يتجذر بني املذاهب اإلسالمية ع
وعبث أعداء الدين بتلك الفوارق حىت صنعوا من املسلمني أطيافا وفصائل حتتاج ملن يدير هلا حوارا ويدعوها 

 .للتقارب

إن فكرة التقريب هي فكرة املقاومة الفكرية، املقاومة لفكرة االنقسام والتشرذم، إن التقريب هو التأصيل 
عميقة تارخييا وثقافيا بني املسلمني، فإن اإلسالم  دين عاملي جامع يعتمد على الفكرة وال حيده للجذور ال

مكان وال زمان وال عرق، فهو رْحة اهلل للعاملني بغري تفرقة ، والتمسك به والسري هبديه هو طريق اخلالص لنا 
 .مجيعا

والتقارب يبدأ من األفكار واملذاهب والعبء يقع كبريا على مفكري أمة اإلسالم وعلمائها، فالتوحد 
الدينية، فلن يتمكن الساسة أو عامة سكان بلداننا اإلسالمية من التعاون والتوحد والتقارب طاملا يرون بعض 
علماء املذاهب املتعصبني ينشرون بذور اخلالف، ويؤكدون دائما على التمايز عن اآلخر، ورمي أصحاب 

بناء على ذلك فال بد أن يدرك علماء الدين أمهية الدور الذي يطلعون به يف  املذاهب األخرى بالتهم والزندقة،
توحيد األمة ومل شعثها، وتضييق دائرة اخلالف والنزاع املذهب يف احمليط العلمي، وعدم طرح هذه املسائل على 

 .العامة، كي تصفو نفوس املسلمني ويتعايشوا سويا مبحبة وتآخي

، وهو ما حدا الفكرة اإلسالمية الجامعة والثقافة الموحدةلمني يقوم على واحلوار والتقارب بني املس
ب فضيلة الشيخ حممد تقي القمي السكرتري العام جلماعة التقريب أن حيكي حوارا جرى بينه وبني اإلمام الشيخ 
 املراغي شيخ اجلامع األزهر حول قضية مهمة تؤرق مضجع كل غيور على هذه األمة العظيمة ، وهي أن

املسلمني ال يعرف بعضهم بعضا وأن الصلة بينهم منقطعة، وال بد من تقريبهم ثقافيا ليعرف كل ما عند 
اآلخر، وبذلك حيصل التوحيد املنشود وترتفع املنازعات واخلالفات يف كل املسائل أو يف أكثرها أو تقف على 

 .األقل عند حدودها احلقيقية

ال ينايف أن تعمل كل طائفة من الطوائف اإلسالمية، مبا ثبت إن توحيد املسلمني ثقافيا : ومن كالمه
عندها واعتقدته، ما دام هذا ال ميس العقائد األساسية، اليت جيب اإلميان هبا ، ولكن من الواجب أن تعرف  

 .كل طائفة من املسلمني حقيقة عقائد اآلخرين
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احلة ألن تكون ثقافة إسالمية بعيدة عن  وهل من منكر أن خري اللقاء هو اللقاء عند الثقافة، الثقافة الص
 .كل تعصب أعمى، ثقافة حتت ظل الدين

والعلماء كلهم من أي مذهب من املذاهب اإلسالمية استمدوا علومهم من الكتاب والسنة، واللغة 
ما العربية هي لغة الدين، ومبا أن املصدر واحد واللغة واحدة فإن أقل تبادل ثقايف يكفي ألن حترتم كل طائفة 

 (1)أه  .عند األخرى وألن يقمع كثري من اخلالف الذي حنن يف غىن عنه

دور عظيم يف غرس شجرة التسامح بني أرباب املذاهب، ذلك التسامح  للتربية الدينيةوكذلك فإن 
الذي يسمح بوجود احلوار وحتقيقه ألهدافه املرجوة، والرتبية الدينية والروحية اليت يقوم عليها علماء األمة 

فقهاؤها قادرة على مجع الناس على أصول اإلسالم اليت أقرت هبا كل املذاهب، حيث تُوطن املسلمني على و 
تقبل وجود خالف فيما بينهم يف بعض الشعائر أو األفكار اليت اختص هبا كل مذهب من باب التأويل، 

 .ال كفر مع التأويل، ولو خرق اإلمجاع: والقاعدة العقائدية تقول

إن يف الشرع أشياء قد أمجع املسلمون : فإن قال قائل": فصل املقال"إليه ابن رشد يف كتابه  وهو ما أشار
على ْحلها على ظواهرها وأشياء على تأويلها وأشياء اختلفوا فيها، فهل جيوز أن يؤدي الربهان إىل تأويل ما 

اع بطريق يقيين فلم يصح، وأما إن  أما لو ثبت اإلمج: أمجعوا على ظاهره، أو ظاهر ما أمجعوا على تأويله؟ قلنا
إنه ال يقطع بكفر : ولذلك أبو حامد وأبو املعايل وغريمها من أئمة النظر. كان اإلمجاع فيها ظنيا فقد يصح

 (2) .من خرق اإلمجاع يف التأويل يف أمثال هذه األشياء

أهل الكتاب ومع عبدة  ولقد عاش املسلمون طوال تارخيهم مع أرباب امللل والنحل املختلفة؛ تعايشوا مع
األصنام أيضا، ولكن املسلمني كانوا دائما يراعون معتقداهتم فال يثريون ما يستفزهم أو يوقعهم يف احلرج، َفِلَم 
ال يتعايش املسلمون سوي ا مع اختالف مذاهبهم، وليعتقد كل منهم فيما يشاء دون أن جيرح اآلخر أو يهامجه 

 !أو يثري ما يستفزه

مزج اآلراء أو حمو اختالفها  المراد من التقريبكد على أمر يف غاية األمهية، وهو أنه ليس وجيب أن نؤ 
وتنوعها، أو دجمها يف مذهب واحد؛ ألن اختالف أفهام الناس وتصوراهتم ملا يعتقدون شيء جبلي فطري، إال 

الفهم والتأويل والتصور، أنه غري مراد من جتربة التقريب ومشروعها، وذلك ألن فيه حجرا وتضييقا على حرية 
 : ولكن للتقريب غايات أخرى متعددة منها

                                                           

 .252ص" أمة واحدة وثقافة واحدة: "عدد الثالث للسنة األوىل مقال ال" رسالة اإلسالم"جملة  - 1
 .حتقيق حممد عمارة، طبعة دار املعارف، الطبعة الثانية. 35فصل املقال البن رشد ص - 2
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التالقح العلمي والتوسع يف املعرفة عن مذاهب املسلمني وأفكارهم، واملعرفة هي أول سبل احلوار 
 .والتقارب، فإن جهل بعضنا ببعض بث روح اخلوف والوجل من فكرة التقارب نفسها

ث ما يفرق ويصري نقطة تباعد وتنافر، وما يدعم فكرة احلوار ويتبع املعرفة دراسة كل مذهب من حي
ويتبع معرفة ذلك نشر مواضع االتفاق والتقارب وإذاعتها، والتأكيد عليها دون غريها من مواضع . والتقارب

ومن غايات التقارب وأهدافه أيضا تالقي العلماء من كل مذهب وإدارة احلوار فيما بينهم . اخلالف والتباعد
 .فيها أخوة وتسامح، مما ينعكس على العامة ويكون له أفضل األثر يف تربيتهم على تلك الروح بروح 

وقد حبثت مجاعة التقريب اليت أنشئت بالقاهرة   وسوف نتحدث عن جتربتها بالتفصيل فيما بعد   عن 
، يف ردها على استفسار تصورها ملفهوم التقريب بني املذاهب اإلسالمية، وكيفية إدارة احلوار بني تلك املذاهب

 :جاء فيه  ورد من بالد احلجاز

إن مجاعة التقريب ال تريد املساس بالفقه اإلسالمي، وال إدماج مذاهبه بعضها يف بعض، بل هي على  (1)
النقيض من ذلك، ترى يف هذا االختالف الفقهي مفخرة للمسلمني، ألنه دليل على خصوبة يف 

حسن تقدير للمصاحل اليت ما أنزل اهلل شريعته إال لكفالتها وصوهنا، التفكري، وسعة يف األفق، واستيفاء و 
وكل ما تبذله اجلماعة من جهود يف سبيل الفقه اإلسالمي، إَّنا هو يف دائرة خدمته وتنميته وتسليط 
نوره الوهاج على شؤون احلياة اإلسالمية كلها، وحبث املشكالت اليت جدت وجتد ومل يتضح للناس 

 .حكم اهلل فيها

ولن متد اجلماعة يدها إال ألرباب املذاهب اإلسالمية اليت تعتقد العقائد الصحيحة اليت جيب اإلميان  (2)
 .هبا

وهي ترى أن بعض املنتسبني إىل املذاهب اإلسالمية جيعلون لبعض املعارف واآلراء اليت ال صلة هلا  (3)
باأللقاب ونسيان ما مجع اهلل  بالعقائد الصحيحة أمهية طاغية تدفعهم إىل التخاصم والتقاطع والتنابز

عليه القلوب، وألف به بني املسلمني، وترى أن أعداء اإلسالم والطامعني يف استعمار بالده وإذالل 
أهله يتخذون من هذه اخلالفات أبوابا يلجون منها إىل مقاصدهم الباغية، ويعملون كل ما يف 

 .ض مث يضربوهم مجيعااستطاعتهم على إذكاء نرياهنا ليضربوا بعض املسلمني ببع

وتؤمن إميانا عميقا بأن من أهم الواجبات الدينية على كل ذي علم ورأي يف شعوب املسلمني على  (6)
اختالف طوائفهم ومذاهبهم اإلسالمية العمل على تبصري املسلمني بدينهم، وقطع أسباب اخلالف 

 يضر اخلالف فيها، وأن من بني والتفرقة بينهم ببيان ما هو عقيدة جيب اإلميان هبا، وما هو معارف ال
 .هذه املعارف ما يظن أنه من العقائد وهو ليس منها
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أن تكون مركزا إسالميا هلذه الفكرة، : هو" مجاعة التقريب بني املذاهب اإلسالمية»فالغرض من تأليف  (5)
وأحباثهم  ترتكز فيه جهود مجيع املقتنعني هبا يف أحناء العامل، شرقيه وغربيه، وتتجاوب لديه أصواهتم

وآراؤهم يف رفق وحسن تقبل، فيتهيأ هلا جو من البحث العلمي اخلالص على ضوء القواعد اإلسالمية 
الصحيحة، وحينئذ تنجلي أمام املسلمني أسباب االختالف فيما وراء العقائد الدينية واألحكام 

رأي الصحيح الذي يهدي إليه التشريعية فيعاجلوهنا، ويصلون يف املسائل والنظريات اخلالفية نفسها إىل ال
املنطق والدليل، فإذا بقي بعد ذلك مامل جتتمع عليه القلوب أو تقطع به الرباهني، كان أمره بعد ذلك 
هينا ال ينبغي أن يفضي إىل التقاطع والتناكر والتقاذف، وإَّنا هو اخلالف يف الفقه والفروع يعذر 

 .ودة والتعاون كما هو شأن املؤمننيالعلماء فيه بعضهم بعضا ويتبادلون االحرتام وامل

وقد جسدت دار التقريب موقفها من املذاهب املختلفة حني طبعت ووزعت يف موسم احلج جدوال 
احلنفي، واملالكي، الشافعي، واحلنبلي، واإلمامي، والزيدي، : مفصال عن أحكام احلج على املذاهب املتعددة

ا عظيما، ولفت أنظار كثري من املسلمني، إىل أن آراء فقهائهم يف وقد راج هذا اجلدول يف البالد املقدسة رواج
 (1).فروع عبادهتم ليست من التباعد واخلالف حبيث توجد اخلصومة والفرقة والتباغض فيما بينهم

العالمة الشيعي حممد احلسني آل كاشف الغطاء على نفس املفهوم للحوار وعلى الطرف اآلخر يؤكد 
قطوع به أن ليس املراد من التقريب بني املذاهب اإلسالميةة إزالة أصل اخلالف بينها، من امل: والتقارب فيقول

بل أقصى املراد وجل الغرض هو إزالة أن يكون هذا اخلالف سببا للعداء والبغضاء، الغرض تبديل التباعد 
  (2).والتضارب باإلخاء والتقارب

                                                           

 .97العدد األول للسنة األوىل ص" رسالة اإلسالم"جملة  -  1
 .242ص" بيان إىل املسلمني"ال العدد الثالث للسنة الثانية املق" رسالة اإلسالم"جملة  -  2
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 :عوامل نجاح تجربة الحوار بين المذاهب اإلسالمية
 :ذا أريد للتقريب أن يكون مثمرًا فال بد من مراعاة النقاط اآلتيةإ

  االلتفاف حول القرآن الكرمي، بلغته العربية الواضحة ، ومعانيه الصرحية ذات الدالالت القاطعة،  1
 .وجعله دستورا وحكما فيما بني املذاهب املختلفة

مشول، فال تكون قاصرة على قاعات الدرس ،   إقامة جتربة احلوار والتقريب بني املذاهب بشكل فيه  2
وحماضر املؤمترات وجلساهتا ، تنشط بنشاطها وختبو خبفوهتا، ولكن جيب توسيع دائرة التقريب يف وسائل عدة، 
فيجب أن تقوم حركة سياسية جامعة تتبىن فكرة التقريب وتدعو إىل احلوار والتعاون املشرتك على الرب والتقوى 

شرتكة بني الدول اإلسالمية سواء اليت تتبىن مذاهب تختلفة أو متفقة، وتأسيس عدد من وحتقيق املصاحل امل
وسائل اإلعالم وتقنيات املعلومات احلديثة ، تتبىن كلها فكرة التوحيد والتجميع وتخاطبة العامة بلغة التسامح 

ات فضائية وصفحات والتعايش والتقبل لآلخر، فتكون فكرة التقريب حركة شاملة تنضم إليها صحف وقنو 
إلكرتونية ومواقع انرتنت وغري ذلك من وسائل االتصال احلديثة، وتوسيع دائرة األفراد املشرتكني أيضا يف إشاعة 
احلوار والتقارب، فال يكون األمر قاصرا على علماء الدين من أتباع املذاهب بل تتسع الدائرة إىل طالب 

والقادة واملفكرين واألدباء وغري ذلك، مما حيدث أثره يف الرتويج اجلامعات وعمال احلرف والصناعات والساسة 
 .لفكرة احلوار و التقريب، وإكساهبا احليوية والدميومة

ويلفت الشيخ حممد املدين النظر إىل أمهية الدور الذي يقوم به علماء احلوار والتقريب بني املذاهب 
املدارس واملساجد والشوارع واألسواق، وكذلك ينضم  اإلسالمية يف توسيع دائرة احلوار والتقريب حىت تشمل

وذلك مبا نقله عن العدد . إليها العامة حني يؤمنون بأمهية قضية احلوار من أجل التعايش والتعاون واملصلحة
 :اخلامس من جملة العروة الوثقى

  ينهضوا إلحياء وكان من الواجب على العلماء قياما حبق الوراثة اليت شرفوا هبا على لسان الشارع أن
  الرابطة الدينية ويتداركوا االختالف الذي وقع يف امللك بتمكني االتفاق الذي يدعو إليه الدين، وجيعلوا
  معاقد هذا االتفاق يف مساجدهم ومدارسهم حىت يكون كل مسجد وكل مدرسة مهبطا لروح حياة الوحدة

  أطرفها اضطرب هلزته الطرف اآلخر، ويرتبط ويصري كل واحد منهم كحلقة يف سلسلة واحدة إذا اهتز أحد
  العلماء واخلطباء واألئمة والوعاظ يف مجيع أحناء األرض بعضهم ببعض وجيعلون هلم مراكز يف أقطار
  تختلفة يرجعون إليها يف شؤون وحدهتم ويأخذون بأيدي العامة إىل حيث يرشدهم التنزيل وصحيح األثر،

 (1).واحد حىت يتمكنوا بذلك من شد أزر الدين  وجيمعوا أطراف الوشائج إىل معقد

                                                           

 .يف عددها الثاين للسنة األوىل" رسالة اإلسالم"مبجلة " كلمة التحرير" - 1
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  إدارة عملية التقريب بشكل علمي ينظم حركة العمل اجلماعي واالجتهاد املشرتك، ويضع أهدافا  3
قريبة وبعيدة يف إطار خطة للعمل، ونقاط حمددة يف جدول زمين، مع مراقبة مستوى األداء وقياسه، وميكن 

تائج احلوار، ومدى حتقيقه األهداف املنشودة، وتصدر دورية تشرح ما َت إجنازه لإلدارة أن تشكل جلنة تتابع ن
 .من فعاليات وأحباث ، تروج لفكرة التقريب يف أوساط واسعة، وغري ذلك مما هو معروف يف علم اإلدارة

يهما ويدخل يف إدارة احلوار االتفاق مع املتحاورين على مكان احلوار وزمانه املناسبني، حبيث تتوفر ف
 .أسباب الراحة واملالئمة مع حالة املتحاورين، وكذلك تتفق مع موضوع احلوار وأهدافه

أضف إىل ذلك أنه جيب أن تتمتع اإلدارة القائمة على جتربة احلوار بالقبول واالحرتام عند كل األطراف، 
 .وكذلك جيب أن تتسم باحلياد واملوضوعية

ن يديرون عملية احلوار والتقريب، وهذا املنهج يقوم على   وضع منهج متفق عليه يلتزم به مجيع م 6
زيادة مساحات االتفاق بني املذاهب، وتطوير االجتهاد فيما يعود بالنفع على أتباع : أسس ومبادئ، مثل

املذاهب، وترويج نقاط االشرتاك بني العامة واخلاصة، وحصر النقاش واحلوار حول نقاط االختالف يف أوساط 
معاهد التعليم، وفصل سياسة التآخي والتعاون املشرتك حول املصاحل واملبادئ عن أي تعصب العلماء ويف 

مذهب أو خالف عقائدي، وإشاعة ثقافة التقريب جلذب أعضاء جدد يسامهون يف تنمية الفكرة وتعضيدها، 
املسلمني  وإظهار اإلسالم دائما بصورته النقية اخلالية من أي تناقضات أو تضارب عند عرضه على غري

ودعوهتم إليه، فتكون الدعوة إىل اإلسالم فقط، وترك احلرية ملن يعتنق اإلسالم دين التوحيد يف اتباع مذهب 
 .معني، عمال مببدأ اإلسالم فوق املذاهب واألمة فوق الطوائف

القدر فاملذاهب اإلسالمية مجيعها تتفق على أصول اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر و 
وباتباع النب حممد صلى اهلل عليه وسلم واإلميان مبا جاء يف القرآن الكرمي، وكذلك يتفقون على أصول الشعائر  
كالصالة والصيام واحلج والزكاة، فيجب أن يكون علماء الدين من كل مذهب حلقة وصل، وأداة جتميع 

اعاهتم أو جمادالهتم إىل عامة الناس يف وتقريب، ال أداة تفريق وتشتيت، وجيب أال يصدروا خالفاهتم وصر 
اجملتمعات اإلسالمية، وجيب أن يتيحوا فرصة للسياسيني واالقتصاديني وغريهم من أبناء الشعوب اإلسالمية أن 
يتواصلوا ويتعاونوا فيما بينهم بغري خوف وال وجل وال حقد وال ضغينة، ولتنشر أجواء من التسامح والقبول 

 .يشوا ويتشاركوا يف البناء والعمران عند عامة الناس ليتعا

  نبذ فكرة التكفري والتفسيق، واحتواء كل اختالف وتأويل يصدر من أي مذهب إسالمي، وإحسان  5
الظن بكل مسلم متبع لظاهر النصوص الشرعية أو مؤول هلا، والنظر إليه من منظور االجتهاد الدائر صاحبه 

 .الكفربني الصواب واخلطأ، وليس بني اإلميان و 
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وجتربة التقريب جيب أن تتحاكم إىل الظاهر وإىل ما يقره أرباب املذاهب أنفسهم، فال يُلزُِم فريٌق اآلخَر 
 .غري ما ألزم به نفسه، وال يسئ الظن به ، وحيمل كالمه على أسلم التأويالت وأوفقها وأقرهبا إليه

اآلخر وتكفريه، بل تتعدى ذلك إىل حماربته    نبذ كل دعوة إىل العصبية املذهبية ، واليت تستلزم ختوين 4
ومعاداته وجتنب التعاون معه، ولقد أرشدتنا شريعة اإلسالم إىل التعايش مع اآلخرين املخالفني لنا يف العقيدة 
والدين، وأمرتنا باحرتام إنسانيتهم وتقدير حقوقهم علينا وواجباتنا حنوهم، بل أمرتنا باحرتام مقدساهتم وعدم 

 .عليهم بالقول أو الفعل، فمن األوىل أن يقبل املسلم أخاه املسلم املخالف له يف املذهب والتصوراالعتداء 

فينبغي أن ينعم املسلمون مجيعا يف بالدهم مبا ينعم به غريهم، سواء اتبعوا املذهب الغالب يف البلد أو 
مذهب أن ينكروا ذلك، فحق احلياة غريه، فاحلقوق اإلنسانية كفلتها  الشريعة اإلسالمية، وال يسع أتباع أي 

والكرامة واملساواة واحلرية نصت عليه الشريعة يف صريح نصوصها، وهي حقوق لعموم اإلنسان املخلوق هلل عز 
 .وجل، فال حيل أبدا ملسلم أن يعتدي على أخيه املسلم املخالف له يف املذهب 

دافه، وليكن احلوار قائما على أسس من اعتماد احلوار كأهم وسيلة لتحقيق التقارب لغاياته وأه – 7
املعرفة والتعارف، ومن وضع مقدمات وأسس منطقية ميكن االحتكام إليها يف الربهان واالستدالل، وأن يكون 

 .احلوار بني أخوة يلني بعضهم لبعض، وأال يدفع مجود أحدهم وتعصبه ملذهبه أن يسفه من رأي أخيه ومذهبه

يِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ﴿ادُْع ِإىَل َسبِ : قال تعاىل
 [.125: النحل]مبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن﴾ 

: َعْبِد اللَِّه بن مسعود رضي اهلل عنه قَالَ  أن يتحلى احلوار بني األخوة بآداب اإلسالم وأخالقه ، فَعنْ  -2
 .(1)«لَْيَس اْلُمْؤِمُن بِالطَّعَّاِن َوالَ اللَّعَّاِن َواَل اْلَفاِحِش َوالَ اْلَبِذىءِ »: قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم

ن أي فيجب أن خيلو كل حوار أو خطاب بني أتباع املذاهب خاصة من يسعون يف سبيل التقارب م
 .فحش يف القول، أو تنابز باأللقاب، أو طعن يف دين أو عقل 

وهو ما أكد عليه العالمة الشيخ عبد الكرمي بن جهيمان، وكان مدرس أجنال األمري عبد اهلل بن عبد 
ونبز دعاة احلق باأللقاب املنفرة طريق مسلوك منذ قدمي الزمان، وهو طريق من : الرْحن آل سعود حيث قال

اية السيئة اليت يتبعها غالبا الرؤساء الدينيون والسياسيون الذين يرون يف انتصار احلق وانتشاره نقصا طرق الدع
من سلطاهنم أو هضما من مراتبهم أو تقليال من معاشهم فريسلون تلك األلقاب للعوام، فتنطلي عليهم وتروج 

                                                           

 .( 1977)، رقم 6/351( كتاب الرب والصلة   باب اللعنة)أخرجه الرتمذي يف سننه  - 1
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صالح أميت بصالح العلماء "يف األثر فيما بينهم، وتكون سدا منيعا بينهم وبني فهم احلقائق، ولذلك ورد 
 (1)أه " .واألمراء

جيب فصل جتربة احلوار والتقريب بني املذاهب اإلسالمية عن األوضاع السياسية السائدة يف البلدان  -9
اإلسالمية واليت تنتمي إىل مذاهب تختلفة، فإن السياسة واحلكام كثريا ما جنوا على مشروعات احلوار 

ب أال تعتمد جتربة احلوار على العلماء الرَسيني، فإن جتربة احلوار التارخيية واليت أدارها والتقريب؛ وكذلك جي
علماء دين اشتغلوا يف ديارهم بالسياسة، أو ارتبطوا بشكل أو بآخر باحلكام واألمراء يف بلداهنم، ظلت مقيدة 

ملية احلوار والتقارب وتزدهر بشكل باألوضاع السياسية بني تلك البلدان أو بني هؤالء احلكام، وحىت تتحرر ع
فيه دميومة جيب توسيع دائرهتا كما قلنا بتعاون علماء مستقلني متاما عن السياسة، وباشرتاك علماء كما يصح 
القول شعوبيون، يتمتعون بقبول وشعبية بنفس القدر الذي حيتلون به مكانة علمية مرموقة جتعلهم أصحاب 

حوار علمي، ويكونون أصحاب كلمة مسموعة بني العلماء يف شىت حجة وبرهان وقادرين على إدارة 
 .املذاهب، أي مل يسبق أن تورطوا يف حوار تنابزي أو عدائي جتاه اآلخرين 

ويؤكد الشيخ حممد تقي القمي على التأثري السلب للسياسة على حركة احلوار بني املذاهب اإلسالمية 
م واحلكام اليت كانت علة العلل يف إثارة العواطف والصراع إن مشكلة احلك: فقال. والتقارب بني أهلها

الطائفي، ليست واحلمد هلل مشكلة اليوم، لو استثنينا بقعة من البقاع اإلسالمية ال يزال حكامها يهتمون 
 (2)أه . بدعايات من شأهنا بث روح الفرقة، نسأل اهلل أن يكلل بالنجاح جهودنا معهم

ف دراز إىل دور إفساد قام به أصحاب املصاحل السياسية، حيث عملوا ويشري الشيخ حممد عبد اللطي
على الدس والتدليس يف النصوص الدينية واملفاهيم املذهبية كي يستتب هلم احلكم، ويدين هلم عموم الناس 
بالوالء واخلضوع، ألهنم يصورون أنفسهم لدى الناس كحراس للدين الصحيح وْحاة للعقيدة السليمة اليت متثل 
املذهب املعني، ويشعر الناس باخلوف والوجل من إخواهنم املسلمني أصحاب املذاهب املخالفة فيعيشون 
بعزلة، تسهل السيطرة عليهم، بل رمبا يزج الساسة بعموم الناس وعلمائهم يف معارك مذهبية طائفية حتول 

 .يةبشكل دائم دون أية حماولة أو جتربة للحوار والتقارب بني املذاهب اإلسالم

وقد غذيت هذه اخلالفات، وهذه السياسات بكثري من الروايات امللفقة، واألحاديث : قال الشيخ دراز
املوضوعة، واألخبار املفرتاة، وامتألت كتب التفسري واملغازي واملناقب مبا ال حيصى من األكاذيب، وأصبح 

                                                           

 .277ص "قابال تنابذوا باألل"العدد الثالث من السنة األوىل املقال " رسالة اإلسالم"جملة  - 1
 .35ص" جولة بني اآلراء: "العدد األول للسنة الثالثة ، املقال" رسالة اإلسالم"جملة  - 2
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إليها، وفسر القرآن مبا يوافق أصحاب جبوار كل آية يف كتاب اهلل رواية من الروايات حتمل عليها، بل تلوى 
 (1)أه . اآلراء، وقبل من األحاديث ما يؤيدهم وطعن فيما خيالفهم

                                                           

 .233ص "اإلسالم األزهر التقريب": العدد الثالث للسنة األوىل، املقال" رسالة اإلسالم"جملة  - 1
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 :تجربة دار التقريب بين المذاهب اإلسالمية بالقاهرة
م، وقد ضم عشرين عضوا من كبار علماء ٧٤٩١َتَشكَّل أول جملس إدارة لدار التقريب يف القاهرة عام 

هب اإلسالمية السنية والشيعية، فمن الشيعة اإلمامية كان العالمة حممد تقي القمي، والذي األمة؛ مثلوا املذا
حممد مصطفى : م، والتقى بكبار شيوخها، خصوصا الشيخني٧٤٩١َقِدم من إيران إىل مصر ألول مرة يف عام 

بعد، وتشكلت الفكرة  املراغي شيخ األزهر، وعبد اجمليد سليم الذي كان مفتيا حينئذ وصار شيخا لألزهر فيما
 .من خالل حوارات دارت بينهم يف هذا الشأن

وضمت مجاعة التقريب أيضا اثنان آخران من شيوخ األزهر، مها الشيخ مصطفى عبد الرازق، والشيخ 
حممود شلتوت، وانضم للجماعة من هيئة كبار العلماء باألزهر الشيخ حممد عبد اللطيف دراز وكيل األزهر، 

نون، والشيخ حامد حميسن، والشيخ حممد يوسف موسى، كما انضم للجماعة الشيخ حسن والشيخ عيسى م
البنا رئيس اإلخوان املسلمني، والشيخ عبد الوهاب خالف، والشيخ علي اخلفيف، والشيخ حممد املدين وكيل 

، والتحق هبؤالء الشيخ حممد الغزايل، والشيخ أْحد حسن الباقوري، والشيخ حممد متويل الشعراوي، األزهر
والشيخ عبد املتعال الصعيدي، والشيخ حممد أبو زهرة، واحلاج أمني احلسيين مفيت فلسطني، ومن العراق الشيخ 

لشيخ حممد جواد مغنية، حممد حسني آل كاشف الغطاء، والسيد عبد احلسني شرف الدين، ومن لبنان ا
 .وغريهم

علي بن إَساعيل املؤيد مندوب اليمن مبصر، والقاضي : َمثََّل الشيعة الزيدية يف مجاعة التقريب اثنان مهاو 
حممد بن عبد اهلل العمري رئيس جملس اجلامعة العربية يف الدورة احلالية، وكان القاضي عبد اهلل اجلرايف الصنعاين 

وانضم إىل مجاعة التقريب فيما بعد من اليمنية مبصر حيضر جلسات التقريب نائبا عنه،  مندوب وزارة املعارف
 .علماء الزيدية السيد احلسن بن علي بن إبراهيم وزير الدولة باليمن

ورأس اجلمعية يف أول تأسيسها أحد كبار املصلحني يف مصر آنذاك، هو حممةد على علوبة باشا الذي  
 . ، وعينته مصر أول سفري هلا يف باكستان(لألوقاف واملعارف) كان وزيرا يف عدة حكومات

وعلى الرغم من أن هذه احلركة كانت رائدة يف فكرهتا إال أهنا قامت يف هذه الفرتة بدور عظيم وجمهود 
مشكور، وذلك بفضل النخبة والكوكبة من عظماء الفكر والفقه واألدب الذين شاركوا يف تأسيسها وتبين 

عملت هذه احلركة وفق خطة منهجية لنشر ثقافة التقريب على مستوى األصول والفروع، وقد  أفكارها، وقد
جناحا يف إزالة احلواجز النفسية بني أرباب املذاهب اإلسالمية املختلفة " رسالة اإلسالم"حققت عرب جملتها 

 . إجناح هذه التجربةوفتح باب للحوار فيما بينهم، وقد كان لألزهر الشريف بعلمائه الكبار دور كبري يف

أن تفعل ما عجزت عنه " رسالة اإلسالم"واستطاعت مجاعة التقريب بأدواهتا البسيطة املتمثلة يف جملة 
النخبة املعاصرة من علماء الدين يف إفشاء روح التسامح وإقامة عملية حوار وتقارب بني املذاهب اإلسالمية، 
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تكنولوجيا واالتصاالت، وذلك فضال عن الدور السلب الذي رغم ما متتعت به يف العصر احلديث من ثورة ال
قامت به بعض الوسائل اإلعالمية والفضائية يف توسيع اهلوة بني املذاهب اإلسالمية، وبث الفرقة بني العلماء 
والعوام، حىت غلب التصارع والتعارك والتنابذ على احلوار والتقارب، وانكفئ كل مذهب على نفسه يوجه 

 . أتباعه ويعمق بداخلهم جذور التمايز والفرقةاخلطاب إىل

بل إن دار التقريب تطلعت هلدف أَسى من جمرد احلوار والتقريب، فقد صبت إىل مجع كلمة املسلمني 
باختالف طوائفهم ومذاهبهم يف رابطة أو جامعة للشعوب اإلسالمية تتجاوز حدود مصر، فقد نصت يف 

ن من تلك األغراض السعي إىل إزالة ما يكون من نزاع بني شعبني أو املادة اخلاصة بأغراض اجلماعة على أ
مجال الدين : طائفتني من املسلمني والتوفيق بينهما، وفكرة اجلامعة اإلسالمية روج هلا من قبل العاملان اجلليالن

نشر " إسالميةهل من جامعة "األفغاين وحممد عبده يف جملة العروة الوثقى، وتظهر هذه الفكرة يف مقال بعنوان 
يف العدد الرابع يف السنة األوىل من جملة رسالة اإلسالم، كتبه القاضي حممد بن عبد اهلل العمري وكيل وزارة 

 .خارجية اململكة املتوكلية اليمنية

وكذلك َقدَّم الشيخ عبد العزيز عيسى اقرتاحا بإنشاء معهد للدرس والبحث، على َّنط املعاهد اليت 
قية لتبحث يف ناحية من نواحي الصحة أو االجتماع، وتكون مهمة هذا املعهد   الذي يقتصر تنشئها األمم الرا

على الباحثني والعلماء دون طالب يتعلمون   أن يبحث يف شئون الطوائف والبالد اإلسالمية املعاصرة من 
السابقة، ومدى هذه  حيث الفكرة الدينية عقيدة وشريعة ومعارف كالمية، وأن ينظر يف عالقة أهلها باملذاهب

العالقة، وأن يفحص ما عسى أن يكون عندها من مؤلفات ورسائل ومقاالت ، وأن يتابع يف ذلك اخلاصة من 
أهل العلم والفكر، ويعرف مل اختلف هؤالء مع العامة فيما يتعصبون له، وجيعل لكل طائفة وبلد سجال 

ائفة أو هبذا البلد، وحيوي مقارنات بني املاضي خاصا حيوي مجيع البحوث واملعلومات اليت تتعلق هبذه الط
واحلاضر إىل غري ذلك من الدراسات العلمية املنظمة اليت تصور لكل من يريد العلم الصحيح أو احلكم 

 .الصادق صورة احلياة الدينية يف كل ناحية من نواحي األمة اإلسالمية، ولدى كل طائفة تنتسب إليها

أن نعرف أوجه الوفاق واخلالف، وأن نصلح ما أفسده الدهر، وحنقق ما وبذلك ميكننا يف سهولة ويسر 
زوره التاريخ، وننشر يف ربوع كل دولة ما عند األخرى، فيتبادل املسلمون الثقافة الصحيحة ويعرف بعضهم 
 بعضا على حق، وتزول من بينهم اجلفوة والقطيعة، ويأخذوا سبيلهم إىل الوحدة واأللفة اليت ال يصلح أمرهم

 . (1)إال عليها

                                                           

اقرتاح على األزهر : طلقات، مقالمسألة التقريب بني املذاهب اإلسالمية أسس ومن: حنو جمتمع إسالمي موحد - 1
 .114ص
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ولقد جنحت التجربة املصرية يف التقريب حينما ظهر جممع البحوث اإلسالمية عند تشكيله يف أوائل 
الستينيات وهو يضم ممثلني للمذاهب اإلسالمية الثمانية؛ حيث بين تكوين اجملمع على أن يكون عشرون 

 .عضوا من اخلمسني من خارج مصر

املذاهب اإلسالمية بالقاهرة متاما منذ قيام الثورة اإلسالمية يف إيران  ولقد توقف نشاط دار التقريب بني
م، وَت 2114م، حىت قررت مشيخة األزهر الشريف إعادة فتحها ومزاولة نشاطها يف أواخر عام 1979عام 

اختيار الشيخ حممود عاشور، وكيل األزهر السابق، رئيسا هلذه الدار عن اجلانب السين، والشيخ عبد اهلل 
 .القمي اإليراين، عن اجلانب الشيعي سكرتريا عاما هلا، وتقرر أن تضم أعضاء من كافة أحناء العامل اإلسالمي



21 
 

 " :رسالة اإلسالم"مجلة 
سوف نوسع الكالم عن جملة رسالة اإلسالم، ألهنا وحبق تُ َعدُّ جتربة عملية ناجحة إلدارة احلوار بني 

أن األفكار اليت طرحتها واملبادئ اليت أرستها، وروح التسامح اليت  املذاهب اإلسالمية، وهي رغم تقدمها إال
 .أشاعها العلماء الذين اشرتكوا يف تدشينها، لتدفعنا إىل دراستها والعروج عليها 

جملة فقد أصدرهتا مجاعة التقريب لتعرب عن أفكارها وأهدافها، وعرفتها كما كتب على غالفها بأهنا 
ار التقريب بني املذاهب اإلسالمية بالقاهرة، وكان يُكتب على صفحة الغالف قوله إسالمية عاملية تصدر عن د

، وهي جملة فصلية صدر عددها [92: األنبياء]﴿ِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعُبُدوِن﴾ : تعاىل
 .مخسة عشر عاماه  ، وظلت تصدر طيلة 1969ه  يناير 1342األول يف ربيع األول 

 :وكان أول رئيس حترير للمجلة هو الشيخ حممد حممد املدين، وقد كتب عن أهداف اجمللة فقال

أرادت أن توقظ يف نفوس املسلمني الشعور بأهنم أمة واحدة ، وأن بينهم على اختالف ديارهم وشعوهبم 
 ".األخوة اإلسالمية: "وطوائفهم عروة ال تنفصم، وصلة ال تنقطع، وهي 

أرادت أن تربط بني ماضيهم وحاضرهم، وأن حتيي أجمادهم ، وال تنفض الغبار عن مفاخرهم، وتعلم 
 (1)أه . شباهبم الناشئ أن اخلري كل اخلري يف ثقافتهم، وأن النجاح كل النجاح يف مثلهم وأخالقهم

، أشار البيان إىل  كتبه وكيل اجلماعة فضيلة الشيخ عبد اجمليد سليمولقد أصدرت اجمللة بيانا للمسلمني  
 :الدين اإلسالمي قائم على نوعني من األحكامأن 

أحكام ثابتة، جيب اإلميان هبا، وال يسوغ االختالف فيها وليس من شأهنا أن تتغري بتغري الزمان : أحدمها
اضحة واملكان، وال أن ختضع لبحث الباحثني، وذلك بأهنا ثابتة عن اهلل تعاىل بطريق يقيين ال حيتمل الشك، و 

 .يف معانيها، ليس فيها شيء من اإلهبام والغموض

أحكام اجتهادية نظرية مرتبطة باملصاحل اليت ختتلف باختالف ظروفها وأحواهلا، أو راجعة إىل : الثاين
الفهم واالستنباط اللذين خيتلفان باختالف العقول واألفهام، أو واردة بطريق ال يرقى إىل درجة العلم واليقني، 

 .وز مرتبة الظن والرجحانوال يتجا

مث عرب فضيلة الشيخ عن النقلة اليت شهدها األزهر من عهد كان التعصب املذهب والتقليد يسيطران على 
طالب العلم فيه، إىل أن استطاع احلوار أن يقرب بني املذاهب وجيعل العامل واملتعلم يبحث يف األدلة ويدور 

 : معها بدون تعصب، فقال

                                                           

 .بداية العدد األول للسنة األوىل يف كلمة التحرير" رسالة اإلسالم"جملة  - 1
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األزهر على أيام طلبنا العلم عهد االنقسام والتعصب للمذاهب، ولكن اهلل أراد أن حنيا ولقد أدركنا يف 
حىت نشهد زوال هذا العهد وتطهر األزهر من وبائه وأوضاره، فأصبحنا نرى احلنفي والشافعي واملالكي 

خيالف مذهبه واحلنبلي إخوانا متصافني وجهتهم احلق ، وشرعتهم الدليل، بل أصبحنا نرى بني العلماء من 
 (1)أه . الذي درج عليه ، يف أحكامه لقيام الدليل عنده على خالفه

حيث " صوت التقريب"وهو عني ما أكده امللحق الذي كان يصدر يف آخر كل عدد حتت مسمى 
 : َفصَّل ما تعرض له الفكر الديين عند املسلمني يف تارخيه من دخول التعصب املذهب والتقليد املذموم

د ذلك طبقات من املقلدين واملتعصبني للمذاهب، كلت مهمهم عن ْحل ما كان حيمله وجاءت بع
سلفهم من العلم والنظر، وصادف ذلك عهود الضعف السياسي وانقسام األمة اإلسالمية إىل دويالت صغرية 

ىل أبنائها ال تربطها رابطة ، وال جتمعها جامعة ، ومن شأن الضعف السياسي   إذا أصيبت به أمة   أن خييل إ
 .أهنم أقل من سواهم قوة ، وعلما ، وتفكريا ، وأن تركد معه ريح العلم ويفرت نشاط العلماء

وهبذا تأثر أكثر املشتغلني بالفقه ، فحكموا على أنفسهم وعلى مجيع أهل العلم يف زماهنم بأهنم ليسوا 
موا بإغالق باب االجتهاد ، وترتب أهال للنظر واالستنباط ، وال لفهم كتاب اهلل وسنة رسوله ، ومن مث حك

على لك أن وقف الفقه ومجد، وأن تعصب كل منهم لرأي إمام وزعم أنه احلق، وأن ما سواه باطل وأسرفوا يف 
ذلك إسرافا بعيدا حىت كان منهم من ال يصلى وراء إمام خيالفه يف مذهبه ومن ال يزوج ابنته لفالن أو يرتدد يف 

 (2)أه . ول قضاء فالن جملرد أنه خيالفه املذهبأكل ذبيحة فالن ، أو يف قب

الثابتة واالجتهادية، يفرق لنا : ويف مقابل ما ذكره فضيلة الشيخ عبد اجمليد سليم عن نوعني من األحكام
هناك فرق بني : خالف مذموم وغري مقبول ، وخالف مقبول، فقال: الشيخ القمي بني صنفني من اخلالف

يه طبيعة التفكري وتقتضيه سنن االجتماع، وحنن نقبله ونرضاه، وهناك هناك خالف متل: خالف وخالف
 .خالف يصطنع اصطناعا، وحنن نرفضه ونأباه

إننا نقبل اخلالف الفكري ما دام يف دائرة معقولة، ونرحب باخلالف املذهب ألنه وليد آراء اجتهادية 
، ونرحب مبا عند الشيعة وأهل السنة، ألهنما مرجعها الكتاب والسنة أو ما أعطاه الكتاب أو السنة قوة احلجية

تؤمنان مبا جيب على املسلم أن يؤمن به، وإن اختلفتا يف مسائل فقهية، ومتيزتا يف مسألة الوالية واخلالفة، 
 .ونرحب كذلك باملعارف الكالمية، ألهنا ميدان من ميادين التفكري للمسلم أن جيول فيه
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ألهنا إن دلت على شيء فإَّنا تدل : عتز كمسلمني بالكثري منهاحنن نرحب هبذه اخلالفات كلها، بل ن
على احلرية الفكرية؛ وألهنا إن أحسن النظر إليها، تسعد األمة وتكفل رقيها وتبقى على سالمتها، إن هذه 

 ....اخلالفات يف جوهرها تنبئ عن معىن الوفاق فهي ترتبط بأصل واحد هو الكتاب والسنة

ب به وال نقبله، بل نرفضه ونقاومه، فهو اخلالف الذي يقوم على الكراهية أما اخلالف الذي ال نرح
والبغضاء، وتغذية الشبه واألوهام، ويوجد البلبلة يف صفوف األمة، ويؤدي إىل تفريق كلمة املسلمني، ذلك 

لتثبت تارة، خالف ال يتفق واخللق اإلسالمي، وال يستند إىل املعارف اإلسالمية، ْحل لواءه مؤلفون كتبوا قبل ا
وبداعي الغرض واهلوى تارات، فسودوا صحيفة الشيعة يف نظر أهل السنة، وسودوا صحيفة أهل السنة يف نظر 
املتشيعني، بعضهم خلط بني أهل السنة والنواصب، وأكثرهم خلطوا بني الشيعة والغالة، بينها وبني الفرق 

 .(1)ة منها براء البائدة، وألصقوا هبا آراء ال متت إليها بصلة، بل الشيع

إن أعظم : وحيدثنا الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء عن طبيعة اخلالف بني السنة والشيعة فيقول
فرق جوهري، بل لعله الفارق الوحيد بني الطائفتني هو قضية اإلمامة، فالشيعة ترى أن اإلمامة أصل من أصول 

من اهلل ورسوله، وليس لألمة فيها من الرأي واالختيار  الدين، وهي رديفة التوحيد والنبوة وأهنا منوطة بالنص
شيء، كما ال اختيار هلم يف النبوة، خبالف أهل السنة، فهم متفقون على عدم كوهنا من أصول الدين، 
وتختلفون بني قائل بوجوب نصب اإلمام على الرعية باإلمجاع وحنوه، وبني قائل بأهنا قضية سياسية ليست من 

 .من أصوله وال من فروعه الدين يف شيء ال

إن من ال : ولكن مع هذا التباعد الشاسع بني الفريقني يف هذه القضية، هل جتد الشيعة تقول: مث قال
ال . إن القائل باإلمامة خارج عن اإلسالم : يقول باإلمامة غري مسلم ، كال ومعاذ اهلل، أو جتد السنة تقول

ة له باجلامعة اإلسالمية وأحكامها، من حرمة دم املسلم وعرضه وكال ، إذن فالقول باإلمامة وعدمه ال عالق
 . وماله ووجوب أخوته، وحفظ حرمته وعدم جواز غيبته، إىل كثري من أمثال ذلك من حقوق املسلم على أخيه

مث ذهب جييب عما وقعت فيه الشيعة من جواز سب الصحابة، والنيل من عرض اخللفاء من قبل علي 
 .لو تبصرنا قليال ورجعنا إىل حكم العقل بل والشرع أيضا مل جنده مقتضيا للعداء أيضا : رضي اهلل عنهم فقال

ا هو رأى فردي من بعضهم، ورمبا ال يوافق عليه األكثر، كيف : أوالً  ليس هذا من رأي مجيع الشيعة، وإَّنة
 .تطرفني منهمويف أخبار أئمة الشيعة النهي عن ذلك، فال يصح معاداة الشيعة أمجع إلساءة بعض امل

أن هذا على فرضه ال يكون موجبا للكفر واخلروج عن اإلسالم، بل أقصى ما هناك أن يكون : ثانيا
 .معصية، وما أكثر العصاة يف الطائفتني، ومعصية املسلم ال تستوجب قطع رابطة األخوة اإلسالمية معه قطعا
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ن ناشئا عن اجتهاد واعتقاد، وإن كان قد ال يدخل هذا يف املعصية أيضا وال يوجب فسقا إذا كا: ثالثا
خطأ، فإن من املتسامل عليه عند اجلميع يف باب االجتهاد أن للمخطئ أجرا وللمصيب أجرين، وقد صحح 
علماء السنة احلروب اليت وقعت بني الصحابة يف الصدر األول كحرب اجلمل وصفني وغريمها، بأن طلحة 

يف اجتهادهم، ولكن ال يقدح ذلك يف عدالتهم وعظيم مكانتهم، والزبري ومعاوية اجتهدوا وهم وإن أخطئوا 
وإذا كان االجتهاد يربر وال يستنكر قتل آالف النفوس من املسلمني وإراقة دمائهم، فباألوىل أن يربر وال 

 .(1) جتاوز بعض املتطرفني على تلك املقامات احملرتمة -أي مع االجتهاد  -يستنكر معه 

اشف الغطاء السبب يف تعمق جذور اخلالف بني السنة والشيعة إىل اخللط ويرجع الشيخ حممد آل ك
والتلبيس يف النقل والتعبري عن حقيقة املذهب بإغفال املصادر األصيلة املعربة عن املذهب واللجوء إىل مصادر 

 : فرعية، مما يصعب إجناح أي جتربة للحوار أو التقارب بني تلك املذاهب ، فقال

م والنظر والدراسات الصحيحة يعنون أكرب العناية باملصادر اليت يعتمدون عليها يف ما زال أهل العل
حبوثهم، ويستندون إليها يف أحكامهم، ومن املعهود أن رجال الفرق، وأهل العصبية للمذاهب، ينقلون عن 

قريبا أو بعيدا عن تخالفيهم آراء قد ال يعرفها هؤالء املخالفون، وقد يعرفوهنا على صورة أخرى ختتلف اختالفا 
الصورة املنقولة، وأهنم قد يأتون باستدالالت ملذهب تخالفيهم يرجون له، يف ظاهر األمر، ويوغلون يف تفصيلها 
والعناية بدقائقها، ليومهوا الناس أهنا ملخالفيهم، مث يكرون عليها باإلبطال والتزييف والطعن والتجريح فال تلبث 

 .أن تنهار

ت كثريا مما يكتبه الكاتبون عن الشيعة إىل عهد قريب فوجدته مأخوذا من ابن أقول هذا ألنين تتبع
والشيعة ما هم إال طائفة من طوائف املسلمني، ومذهب .... خلدون الذي كان يكتب وهو يف أقصى املغرب 

 .من مذاهب اإلسالم، يتفقون مع سائر املسلمني يف األصول، وإن اختلفوا معهم يف بعض الفروع

إن النار حمرمة على الشيعي : ما يزعمونه من أن الشيعة تقول : مثلة اليت تدل على عدم التثبتومن األ
إال قليال وكتب الشيعة مجيعا نادي بأن اهلل خلق اجلنة ملن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا والنار ملن عصاه ولو  

ذرة خريا يره، ومن يعمل مثقال ﴿فمن يعمل مثقال : كان سيدا قرشيا، واملسلمون مجيعا يقرأون قوله تعاىل 
 ذرة شرا يره﴾

إن نسبة اإلمام إىل اهلل كنسبة املسيح : وما يزعمونه من أن النصرانية ظهرت يف التشيع يف قول بعضهم 
وهذا قول مرسل بغري سداد ، ومل يعني قائله من الشيعة، فإن كان املراد ما يسموهنم غالة الشيعة  . إىل اهلل 

ة والعلياوية واملخمسة والبزيعية ، وأشباههم من الفرق اهلالكة املنقرضة اليت نسبتها إىل الشيعة كاخلطابية والغرابي
من الظلم الفاحش، وما هي إال من املالحدة والقرامطة ونظائرهم، فإن الشيعة اإلمامية وأئمتهم يربأون من 
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الق عن مشاهبة املخلوق، أو مالبسة له تلك الفرق براءة التحرمي، وليس دينهم إال التوحيد احملض ، وتنزيه اخل
 .يف صفة من صفات النقص واإلمكان ، والتغري واحلدوث

وإن أمر الرجعة ليس إال كبعض أنباء الغيب وحوادث املستقبل واشراط الساعة مثل نزول عيسى من 
ي من أصول السماء، وظهور الدجال وخروج السفياين وأمثاهلا من القضايا الشائعة عند املسلمني ، وما ه

اإلسالم يف شيء، وليس إنكارها خروجا منه ، وال االعرتاف هبا بذاته دخوال فيه، وكذلك حال الرجعة عند 
 .الشيعة ليس التدين هبا بالزم، وال إنكارها بضار

يريد تسويد األوراق . وضرب مثال شبَّه به موقف من ينقل عن الشيعة أخبارا غري ثابتة أو صحيحة 
سئل رجل كان يشهد على آخر : إذ يقول: حلديث فنقل عن األصفاين يف كتابه احملاضراتوالتلهي ببعض ا

إنه معتزيل ناصب حروري جربي رافضي، يشتم علي بن اخلطاب، : بالكفر عند جعفر بن سليمان، فقال 
يب وعمر بن أيب قحافة، وعثمان بن أيب طالب وأبا بكر بن عفان، ويشتم احلجاج الذي هدم الكوفة على أ

 .سفيان، وحارب احلسني بن معاوية يوم القطائ 

ما أدري على أي شيء أحسدك؟ أعلى علمك باألنساب؟ أم . قاتلك اهلل: فقال له جعفر بن سليمان
 (1)أه . باألديان؟ أم باملقاالت

، وأن يتعرف كل فريق على اآلخر ، ويستمع إليه ، وبناء عليه جيب إقامة احلوار على مبدأ التعارف 
ل إىل حقيقة مذهبه، فال يكون األمر مقصورا على ما تتداوله العامة من معلومات أو شائعات عن ويص

 .اآلخرين، وحىت يصل العلماء إىل احلقيقة البد أن يعتمدوا على احلقائق املوثقة ومن مصادرها وطرقها السليمة

التفريق بني األصول والفروع،  :وهبذا التعارف ميكن االتفاق بني املذاهب اإلسالمية على أمور مهمة وهي
وبني الفرائض والنوافل، وبني املتفق عليه واملختلف فيه، وبني الشائعات واحلقائق، وبني سلوك العامة وآداب 

 .الشريعة 

ويف نفس السياق يدعو الشيخ عبد العزيز عيسى إىل التثبت من املصادر األصلية قبل احلكم على 
رق بني الغالة املتشددين وبني التيار الوسطي املعرب عن غالبية املذهب، قال املذهب، حىت يتضح لنا األمر ونف

 ":اقرتاح على األزهر"يف مقاله 

فمن الواجب إذن أن ندرس قبل أن حنكم وأن ندرس اجلديد وال نكتفي بالقدمي، وأن نعلم عن يقني ما 
ا األصلية، ومن معينها الذي تنبع الذي حتول وما الذي بقي دون أن يتحول، وأن نتابع األفكار من مصادره
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منه، وأن نفرق بني ما يراه اخلاصة الذين هلم حق التحدث باسم العلم والفكر، والرأي واملذهب، وبني العامة 
 أه . الذين ليس هلم إال التقليد والتعصب ووراثة اآلراء دون وقوف عند ما يعطيه الدليل أو يهدي إليه البحث

 عن النجاح الذي حققته مجاعة التقريب يف إدخال الفقه اجلعفري إىل حلقة ويدافع الشيخ حممد املدين
الدرس باألزهر الشريف، وهي اخلطوة اليت أثارت حفيظة كثري من املتشددين والرافضني ملد جسور احلوار 

كيف تدخلون فقه الشيعة يف األزهر، مع أن هذا املذهب هو : والتقارب مع املذهب الشيعي، حيث تساءلوا
مذهب الذين يعتقدون أن جربيل إَّنا بعث بالرسالة إىل علي فأخطأه، ونزل هبا على حممد، وأن عليا قد حل 

 فيه جزء من اإلله؟

تطلق على عشرات املذاهب اليت تنسب إىل « الشيعة»إن كلمة : فريد عليهم الشيخ حممد املدين فيقول
األصول اإلسالمية، وبعضها مستمسك مبا اإلسالم حقا أو باطال، وبعض هذه املذاهب ضال منحرف عن 

جيب اإلميان به، مثله يف ذلك كمثل مذاهب السنة، وإن خالفهم يف بعض الفروع الفقهية أو النظريات 
والفريق األول من املتسمني باسم الشيعة وهم الضالون ، واملسائل اليت هي من قبيل املعارف الكالمية

ا هي باإلميان بأصول العقائد املنحرفون، ال يعدون من أهل اإلسالم و  إن ادعوه؛ ألن العربة يف ثبوت اإلسالم إَّنة
اإلسالمية، وعدم إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهؤالء ليسوا كذلك، وقد انقرضوا ومل يعد هلم أثر 

ولسنا  يف العامل اإلسالمي، ولو فرضنا أن هلم بقية يف كهف من الكهوف أو طرف من األطراف فليسوا منا
 .(1)منهم، وهم كفار خارجون على ملة اإلسالم ملعونون من أهل السنة ومن الشيعة

القانون األساسي لجماعة وخنتم القول عن مجاعة التقريب وجملتهم رسالة اإلسالم بذكر ما َسوه 
 :التقريب

 :أغراض الجماعة هي: المادة الثانية
الذين باعدت بينهم آراء " . الطوائف اإلسالمية"ة العمل على مجع كلمة أرباب املذاهب اإلسالمي –أ 

 .ال متس العقائد اليت جيب اإلميان هبا 

 .نشر املبادئ اإلسالمية باللغات املختلفة وبيان حاجة اجملتمع إىل األخذ هبا  –ب 

 .السعي إىل إزالة ما يكون من نزاع بني شعبني أو طائفتني من املسلمني والتوفيق بينهما –ج 

 :تسلك الجماعة من السبل ما تراه محققا ألغراضها ومنها : الثالثة المادة 
 .نشر الكتب والرسائل – 1
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 :تجربة اإلباضية في التقريب بين المذاهب اإلسالمية
عزلة واالنغالق على نفسها، وسبب ذلك نسبتها إىل اخلوارج، عاشت فرقة اإلباضية يف تارخيها نوعا من ال

ونقل صورة سيئة يف كتب التاريخ واملذاهب ملا قامت به مجاعة اخلوارج من حماربة أو معاداة لبقية فرق املسلمني 
عارف ومجاعاهتم، إال أنه يف العصر احلديث شاءت اإلباضية أن تُ َعرِّف بقية املسلمني مبذهبهم وتقيم جسور الت

 .والتقارب بينها وبينهم باحلوار والتعاون

دعوة التقريب قائمة على اإلميان بوحدة األمة ووحدة كتاهبا ووحدة قبلتها، وقدمت اإلباضية وكانت 
الُقرآن الكرمي كالم اهلل وحيه نفسها لبقية املذاهب مركزة على نقاط االلتقاء واالتفاق، فهم يؤمنون بكتاب اهلل 

التشريع األول، وهم يؤمنون مبا جاء فيه حسب الفهم العريب ليست هلم تفسريات شاذة أو وتنزيله، مصدر 
 .مناهج مبتدعة، وهم يقولون مبا جاء يف مصادر التفسري املشهورة عند عموم املسلمني من تختلف املذاهب

وإن كان وكذلك هم متفقون مع بقية املذاهب يف اإلميان باحلديث الشريف املصدر الثاين للتشريع، 
مسند اإلمام الربيع بن حبيب هو أصح كتاب للحديث النبوي عندهم، إال أهنم ال ينكرون ما جاء يف بقية  

 .كتب الصحاح فيحتجون هبا ، ويأخذون منها ما ثبتت صحته

 واإلمام الربيع مل جيمع سوى ألف حديث تقريبا، كلها وبنصها مروي عند البخاري ومسلم أو غريمها

 .من كتب السنة

وكتب اإلباضية ومصنفاهتم تشهد بأهنم ال جيدون حرجا يف النقل واألخذ عن عامة فقهاء املسلمني 
 .باختالف مذاهبهم، وينزلون على ما ثبت من إمجاع صحت طريقه وشروطه ال خيرقونه أو حييدون عنه

اشرتاط  وأما خالف اإلباضية مع بقية املذاهب يف أمور العقيدة فهو حمصور يف مسائل ضيقة كعدم
القرشية يف اإلمام، وهم خيتلفون كثريا عن بقية فرق اخلوارج اليت اشتهرت يف التاريخ باإلسراع يف تكفري املؤمنني 
باإلصرار على الذنوب الصغار أو الكبار، فاإلباضية ال يكفرون أحدا من األمة بسبب تأويل أو خالف، بل 

 .ة ويتعاملون معهم بالتسامح والتعايشوحيسنون الظن بكافة املسلمني من املذاهب املخالف

بدور كبري يف نشر الرتاث اإلباضي يف املطبعة ( م1961ت)وقد قام سليمان باشا الباروين الطرابلسي 
قناطر : البارونية مبصر حينما نفي إليها، وما يزال بعض هذا الرتاث النفيس حىت اليوم يف طبعته احلجرية، مثل

وشرح النيل وشفاء العليل، ووفاء الضمانة بأداء األمانة حملمد بن يوسف إطفيش، اخلريات أليب طاهر اجلطايل، 
والدليل ألهل العقول أليب يعقوب الورجالين، واألزهار الرياضية يف أئمة وملوك اإلباضية لسليمان الباروين، 

 . وغريها 
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ستعمار الفرنسي الذي نفاه اال( م1945ت)وتال تلك الفرتة دور للشيخ إبراهيم أبو إسحاق إطفيش 
، وعمل يف دار الكتب املصرية، فشارك يف حتقيق بعض "املنهاج"م، فأنشأ جملة 1923إىل القاهرة عام 

مث تعرف على صاحب املطبعة السلفية حمب ". هناية األرب"مطبوعاهتا الكبرية كتفسري القرطب وأجزاء من 
إلباضي كطباعة األجزاء األخرية من شرح النيل، الدين اخلطيب، فعمال على إخراج ذخائر ونفائس من الرتاث ا

والذهب اخلالص، وشامل األصل والفرع حملمد بن يوسف إطفيش، وغريها من املصادر واملراجع اهلامة يف الفقه 
 .والتاريخ
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 :تجربة العالمة محمد بن يوسف إطفيش اإلباضي
عصر احلديثة، ويف بعض كتبه حممد بن يوسف إطفيش، هو أشهر عامل إباضي باملغرب اإلسالمي يف ال

 .ه  1916ينهي نسبه إىل أيب حفص عمر بن اخلطاب، وقد تويف عام 

واإلمام ابن إطفيش شخصية موسوعية، خدم العلم الشرعي وقضاياه، وترك مؤلفات يف أغلب فنونه، ومل 
عتزله ملا بسط يتخل الشيخ عن دوره اجملتمعي يف الدفاع عن قضايا األمة، فإنه توىل منصب القضاء، مث ا

م، ودعا الشيخ إىل وحدة املسلمني يف مواجهة 1222االستعمار الفرنسي نفوذه على منطقة ميزاب سنة 
 .احتالل بالدهم، ونبذ كل فرقة أو تعصب 

، وهو يعد موسوعة فقهية جامعة آلراء املذاهب "شرح كتاب النيل وشفاء العليل: "وأشهر مؤلفاته
فقهية تقريبية أقام فيها الشيخ حوارا بني املذاهب اإلسالمية، عرض فيه  ولةاإلسالمية، وهو شاهد على حما

أقواهلا وأدلتها، واجتهد يف ترجيح ما أيده الدليل والربهان، وهذا الكتاب معتمد اإلباضية يف الفقه، وقد طبع 
قه اإلسالمي يف مرارا ، وبواسطته تعرف العامل اإلسالمي على الفقه اإلباضي، واعتمدته جلان موسوعات الف

  . مصر والكويت

وقد ألف العالمة الشيخ حممد ابن احلاج يوسف إطفيش املغريب كتابا ميثل خطوة على طريق احلوار 
واملطبوع على " جامع الشمل يف حديث خاَت الرسل"والتقارب بني املذاهب اإلسالمية بفكرته الرائده، وهو 

م، 1926ه    1616مان بوزارة الرتاث القومي والثقافة سنة احلجر مبصر ، وهو الذي أعيد طبعه يف سلطنة ع
 .م1927وطبع بتحقيق حممد عبد القادر عطا بدار الكتب العلمية ببريوت لبنان يف جملدين سنة 

وقامت فكرة الكتاب على جمع الروايات الحديثية المنسوبة إلى سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ل السنة واإلباضية، واختص ما يمكنه أن يجمع الشمل بين المذهبين، وسلم والتي اشترك في روايتها أه

 .ويفتح بابا للحوار والتقارب بين أهل السنة واإلباضية
أحب األديان إىل اهلل احلنفية : "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : وأول ما أورده فيه من األحاديث

وما هي : قيل : يف الكبري عن ابن عباس زاد عبد الرزاق  رواه أْحد والبخاري يف األدب والطرباين". السمحة
 " .اإلسالم: "احلنفية السمحة؟ قال

وقد بدأ كتابه بأبواب العقيدة مثل كتاب التوحيد واإلميان، مث كتاب حممد عليه الصالة والسالم، مث  
والذكر، والصدق،  كتاب املالئكة، مث أتبع ذلك بكتب األخالق ككتاب احلب والسالم واالستئذان، والعمل

 .مث أتبع ذلك بالكتب الفقهية الصالة ، مث الزكاة، مث الصوم، مث احلج

مث أتى يف آخر الكتاب بتذييل يف ذكر مصطلح احلديث، ذكر فيه احلديث املرسل، واملنقطع، واملعضل، 
 .واملسلسل، وغري ذلك 
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 :تجربة الشيخ محمد حسين الحسيني اإلمامي
ني اجلاليل املنتسب للمذهب الشيعي اإلمامي جتربة مماثلة ملا قام به الشيخ لقد كان للشيخ حممد حس

، وذلك مبا صنعه يف كتابه " جامع الشمل يف حديث خاَت الرسل"حممد بن يوسف إطفيش اإلباضي يف كتابه 
كانت والذي طبع يف العاصمة عمان، باململكة األردنية اهلامشية، و " معجم األحاديث من روايات أهل البيت"

 .م1922طبعته األوىل يف عام 

وقد جاء يف مقدمة الكتاب على لسان صاحبه حممد حسني اجلاليل متحدثا عن منهج كتابه وغرضه من 
إين إبان اشتغايل كنت أراجع املصادر املتيسرة من جوامع احلديث لألصحاب رضوان اهلل عليهم ، : "تأليفه

على املأثور من السنة من طرق لألصحاب واجلمهور، مما  وكنت أحس باالفتقار إىل معجم لألخبار يشتمل
اتفقت على نقله مصادر احلديث املعتمدة لدى املذاهب اإلسالمية كلها املوجودة اليوم، من دون تفريق بينها 
، وذاك باألسلوب الالئق، والرتتيب الفائق، فإن السنة املطهرة كادت أن تضييع بني أعداء يقظني حاولوا 

 (1) " .حقائقها، وبني أدعياء مغفلني متسكوا مبوضوعاهتا التشكيك يف

وقد احتوى الكتاب مقدمة وأبوابا وخامتة، أما املقدمة فقد جاءت يف دراية احلديث وعلومه، وأما 
األبواب فهي مثانية وعشرون بابا مرتبة حسب احلروف اهلجائية، احتوت مخسة عشر ألف حديث نبوي 

 .ت يف املشيخة أو الثبتشريف، وأما اخلامتة فقد جاء

ويف الطبعات التالية عدل عن هذا الرتتيب فجعل املقدمة يف دراية احلديث كتابا مستقال، مث خلص 
 .املشيخة يف كتاب إجازة احلديث

وترتبط مكانة احلديث وأمهيته ارتباطا مباشرا : وقال الشيخ اجلاليل يف حديثه عن مكانة احلديث
ته، إذ ليس احلديث إال حاكيا عنه سواء يف كالمه أو سريته، أو ما يؤيده بشخصية الرسول األعظم ومكان

عمليا، وشخصية الرسول تتجلى يف الفكر اإلسالمي   عقيدة وشريعة   املودع يف القرآن الكرمي يف صورة 
كن للباحث إمجالية، إذ يكون احلديث يف املرتبة التالية للقرآن، ويعترب املصدر الثاين للفكر اإلسالمي، وال مي

 .(2) االستغناء عنه يف دراسته اإلسالم عقيدة وشريعة

ويُ َعدُّ هذا منطلقا يدفع يف اجتاه التقريب، وهو اتفاق املذاهب اإلسالمية على مكانة السنة النبوية 
وأمهيتها، مث االتفاق على أهنا املصدر الثاين للفكر اإلسالمي عقيدة وشريعة بعد القرآن، أي جيب فهم السنة 

 . واألحاديث يف ضوء القرآن

                                                           

 .15معجم األحاديث حملمد حسني اجلاليل ص - 1
 .19معجم األحاديث حملمد حسني اجلاليل ص - 2
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وقال الشيخ اجلاليل عن مشكلة الوضع يف احلديث النبوي، وهي املشكلة اليت عانت منها كل املذاهب 
وجيب اإلقرار بذلك حىت ال يتشبث أصحاب أي مذهب مبا روي عندهم على أنه احلق الذي ال مرية فيه، وما 

 :روي من أرباب املذاهب األخرى هو الباطل احملض

ظرا للمكانة الروحية اليت تتمتع هبا السنة يف نفوس املسلمني جيال بعد جيل ، وألجل أمهيتها البالغة يف ن
تفسري عموم القرآن أو بيان جممله أو تركيز عقيدة غري مفصلة ؛ حاول املنافقون يف اإلسالم الدس يف هذا 

: م أول من قاومهم حيث أعلن قائالاملصدر الفكري وضعضعة الثقة فيه، وكان الرسول صلى اهلل عليه وسل
. على ما رواه مجهور احملدثني". لقد كثرت علي الكذابة أال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"

ويظهر من هذا احلديث املتواتر أهنم كانوا كثرة يف حياة الرسول القائد، فكيف : كذب "راجع املعجم مادة 
ت يف التاريخ أن أصحاب األطماع أولوا بأدق األساليب وضع احلديث فيما بعد حياته الشريفة؟ فقد ثب

 .وتلفيقه على طبق أطماعهم السياسية والعقائدية والقبلية والقومية وغريها 

إنا أهل بيت صادقون ال خنلو من كذاب يكذب علينا : "وعن اإلمام جعفر بن حممد الصادق قال
 ".فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس

ن الطبيعي أن الوضاعني مل يضعوا حديثا واضح الكذب والوضع، وإَّنا كانوا خيلطون احلق بالباطل فإن م
والصدق بالكذب حىت يضيع احلق ويلتبس الصدق، ومن هنا نعرف أن حركة الوضع كانت وستبقى ما دام 

كان اللعن من هناك حق وصدق، فال بد أن يصارع الباطل والكذب مبختلف الوجوه ويف تختلف العصور، لقد  
الرسول صلى اهلل عليه وسلم كافيا يف الردع يف عصر النبوة، وكلما بعدنا عن عهد الرسالة كانت احلاجة إىل 

 .متييز احلديث الصادق أشد واالفتقار آكد

 :وينص الشيخ على َحلِّ هذه املشكلة فقال 

من الكتاب والسنة، وحيث إن واألصل الذي جيب التعويل عليه يف مثل هذا املقام إَّنا هو ما استنبط 
االختالف يف االجتهاد فيه ما قد كثر فما من مذهب إال يستند إليهما بوجه من الوجوه، فاملرجع القواعد اليت 
اقتضتها سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم، من هجرته إىل وفاته ، فإنه وال ريب قد حكم اجملتمع اإلسالمي 

مل ملن درسها بروح عالية بعيدة عن التقليد األعمى واليت سار بعده على وكانت سريته العملية واضحة املعا
سريته صحابته األخيار، وأهل بيته األطهار ، وبذلوا يف سبيل العقيدة كل ما ميلكون من نفس ونفيس حىت 

 .(1)رويت شجرة اإلسالم بدمائهم الطاهرة 

 : ختص املذاهب األخرى واليت " معجم األحاديث"وأما عن الكتب اليت أخذ منها صاحب 

                                                           

 .25-21ص معجم األحاديث حملمد حسني اجلاليل - 1
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 مسند اإلمام زيد بن علي الشهيد

 املوطأ لإلمام مالك بن أنس األصبحي

 املسند لإلمام أْحد بن حنبل الشيباين

صحيح البخاري ومسلم وسنن الرتمذي وأيب داود والنسائي وابن ماجه ، ومسند الربيع أليب يعقوب 
 .الوارجالين ، وكنز العمال للمتقي اهلندي 
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 :استراتيجية الحوار بين أتباع المذاهب اإلسالمية قرار يضبط  مشروع
 .أن يتحول احلوار بني املذاهب اإلسالمية من جمرد حبث أو مؤمتر إىل مشروع متكامل (1)

 .أمهية دراسة التجارب السابقة يف التقارب بني املذاهب اإلسالمية  (2)

هب اإلسالمية وأتباعها، ودعوة اهليئات إنشاء وثيقة أو برنامج يشرح فكرة احلوار والتقريب بني املذا (3)
فيكتسب مشروع احلوار أعضاء ومؤسسات . واملؤسسات املختلفة للتوقيع عليها والعمل مبقتضاها

 .داعمة لفكرته، ال حيتاج إال أن يتعاون معها وينظم جهدها يف خدمة مشروع التقارب

 .ألن احلوار والتقارب أمر ال ينتهي الرتكيز على استدامة املشروع واحلفاظ على تواصل عطائه وجهده؛ (6)

إعطاء األمهية واألولوية للنص القرآين، ودراسة ما ميكن االتفاق عليه بني املذاهب اإلسالمية يف فهمه  (5)
وتأويله، وما ميكن قبول االختالف فيه، وما يكون مرفوضا من اجلميع، واالحتكام إىل املنهج اللغوي يف 

 .فهمه

 . يتفق أرباب املذاهب على روايتها، أو ال خيتلفوا فيما بينهم يف قبول معانيهامجع األحاديث النبوية اليت (4)

العمل على تطوير الفقه اإلسالمي وخدمة قضايا األمة باالجتهاد اجلماعي، الذي يقدم مصلحة أتباع  (7)
 .املذاهب اإلسالمية على اجلمود على رأي مذهب معني

اإلسالمية، ودفعهم حنو التعاون واالحتاد من أجل حتقيق  تخاطبة الساسة واحلكام واملسئولني يف الدول (2)
مصاحل الشعوب اإلسالمية، وأال جيعلوا اخلالفات املذهبية عقبة يف سبيل التقارب والتعايش، ومطالبتهم 

 . باحرتام حقوق األقليات املذهبية

الدول أو فصل مشروع احلوار والتقارب بني أتباع املذاهب اإلسالمية عن أي صراع سياسي بني  (9)
 .احلكام

ضرورة االهتمام بوسائل اإلعالم، وإنشاء على األقل قناة فضائية، وصحيفة دولية، وجملة دورية، تعرب  (11)
عن فكرة احلوار وتدعو إليها، وتنقل وقائع الندوات واملؤمترات الفقهية ، وتنظم برامج حوارية تدعم فكرة 

ة تنشر فكر التسامح واحلرية وهتيئ األجواء لوجود التقريب بني املسلمني، وال بأس من إنتاج أعمال فني
 .احلوار واستدامته

إقناع القائمني على اجلامعات اإلسالمية واملعاهد العلمية يف البلدان اإلسالمية على القيام بدورهم يف  (11)
خدمة فكرة التقارب، وذلك بإقامة فعاليات وأنشطة تساعد على التبادل املعريف والثقايف بني أساتذة 

 .امعات والطالب، وتبادل الزيارات واللقاءات بني اجلامعات املختلفةاجل
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نشر تراث األئمة أصحاب الفكر اإلسالمي املعتدل الوسطي، الذي يقاوم فكر الغالة واملتشددين  (12)
 .داخل كل مذهب
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، ومن هنج 

 اما بعد ،،،. هنجه وسار على هدية إىل يوم الدين

حتمل للعامل هدية اخلالق جل شأنه  ،برساالت ترتامنذ وجودها تعاىل أن من على البشرية مجعاء  فإنين امحد اهلل
 إىل ما فيه سعادهتم أمجعني يف الدنيا واآلخرة  اهلاديةاملرشدة هلم و  ،خللقه

َما َكاَن " ، قال تعاىلصلى اهلل عليه وسلم برسالة حممد بن عبداهلل خامت األنبياء واملرسلني توختم هذه الرساال
وقد أخذ اهلل ميثاق النبيني .(1)”اِلكحْم َوَلِكْن َرسحوَل اللَِّه َوَخامَتَ النَِّبيِّنَي وََكاَن اللَّهح ِبكحلِّ َشْيٍء َعِليًماحمحَمٌَّد أَبَا َأَحٍد ِمْن رِجَ 

ِكَتاٍب   َوِإْذ َأَخَذ اللَّهح ِميثَاَق النَِّبيِّنَي َلَما َآتَ ْيتحكحْم ِمنْ " قال تعاىل" باإلميان مبا جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
ٌق ِلَما َمَعكحْم لَت حْؤِمنحنَّ بِِه َولَتَ ْنصحرحنَّهح قَاَل أَأَقْ َرْرمتحْ َوَأَخذْ  متحْ َعَلى َذِلكحْم ِإْصرِ  قَالحوا أَقْ َرْرنَا َوِحْكَمٍة ُثحَّ َجاءَكحْم َرسحوٌل محَصدِّ

 .(2)"قَاَل فَاْشَهدحوا َوأَنَا َمَعكحْم ِمَن الشَّاِهِدينَ 
قًا ِلَما " حاوية لكل ما جاءت به الرساالت السابقة، قال تعاىلوجعل رسالته  َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ محَصدِّ

نَ هحْم مبَا أَنْ َزَل اللَّهح َواَل تَ تَِّبْع أَْهَواَءهح  ِمَن احلَْقِّ ِلكحلٍّ َجَعْلَنا ْم َعمَّا َجاَء ََ بَ نْيَ يََدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َومحَهْيِمًنا َعَلْيِه فَاْحكحْم بَ ي ْ
لحوَكحْم يف َما َآتَاكحْم  َهاًجا َوَلْو َشاَء اللَّهح َلَََعَلكحْم أحمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيب ْ رَاِت ِإىَل اللَِّه ِمْنكحْم ِشْرَعًة َوِمن ْ فَاْسَتِبقحوا اخْلَي ْ

يًعا فَ ي حَنبِّئحكحْم مبَا كحْنتحْم ِفيهِ   .(3)"ََتَْتِلفحونَ  َمْرِجعحكحْم مجَِ
بالعمل مبا جاء به الكتاب الكرمي، وسنة نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم فقال جل  الناس مجيعاً  وأمر جل شأنه

َوَبشِِّر اْلمحْؤِمِننَي بَِأنَّ  ِنريًا َوَداِعًيا ِإىَل اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسرَاًجا مح  يَا أَي َُّها النَِّبُّ ِإنَّا أَْرَسْلَنا ََ َشاِهًدا َومحَبشِّرًا َونَِذيرًا "  شأنه
 .(4)"َواَل تحِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلمحَناِفِقنَي َودَْع أََذاهحْم َوتَ وَكَّْل َعَلى اللَِّه وََكَفى بِاللَِّه وَِكيلً  هَلحْم ِمَن اللَِّه َفْضاًل َكِبريًا 

َشْيٍء فَ رحدُّوهح ِإىَل  يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمنحوا أَِطيعحوا اللََّه َوأَِطيعحوا الرَّسحوَل َوأحوِل اأْلَْمِر ِمْنكحْم فَِإْن تَ َناَزْعتحْم يف  " وقال تعالى
ٌر َوَأْحَسنح تَ   (5)".ْأِوياًل اللَِّه َوالرَّسحوِل ِإْن كحْنتحْم ت حْؤِمنحوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َذِلَك َخي ْ

وا بعدمها كتاب اهلل وسنيت ، ولن يتفرقا حىت يردا على تركت فيكم شيئني لن تضل" يه وسلموقال صلى اهلل عل
 (6).احلوض

                                                           
 .من سورة االحزاب 04رقم ...." ما كان حممد أبا أحد" اآلية  (1)
 .من سورة آل عمران 11رقم ..." وإذ أخذ اهلل ميثاق" اآلية (2)
 من سورة املائدة 01رقم ..." وأنزلنا إليك الكتاب" اآلية  (3)
 .من سورة األحزاب 01-04من رقم ..." يا أيها النِب" اآليات (0)
 .من سورة النساء 45رقم ..." يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل" اآلية  (4)
 1التيسري ج . أخرجه احلاكم عن أيب هريرة قال خطب املصطفى الناس يف حجة الوداع..." تركت فيكم" احلديث  (6)

 .004ص  
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إىل ان بعض األدلة من القرآن الكرمي والسنة النبوية تكون ظنية الداللة حتتاج إىل  الكرمي وقد أشار القرآن
 .م اجتهاد  العلماء الراسخني يف العل

الَِّذيَن يف هحَو الَِّذ  أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنهح َآيَاٌت حمحَْكَماٌت هحنَّ أحمُّ اْلِكَتاِب َوأحَخرح محَتَشاِِبَاٌت فََأمَّا " وقال تعاىل
َنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِه َوَما يَ ْعَلمح  تَْأِويَلهح ِإالَّ اللَّهح َوالرَّاِسخحوَن يف اْلِعْلِم يَ قحولحوَن َآَمنَّا  ق حلحوِِبِْم َزْيٌغ فَ َيتَِّبعحوَن َما َتَشابََه ِمْنهح ابِْتَغاَء اْلِفت ْ

 (1)".بِِه كحلٌّ ِمْن ِعْنِد َرب َِّنا َوَما يَذَّكَّرح ِإالَّ أحولحواْ اأْلَْلَبابِ 

وظلت االمة اإلسالمية تعمل منذ عصر الرسالة حىت يومنا هذا مبا جاءت به الشريعة اإلسالمية مبنهجها 
الكتاب الكرمي وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم، وكان من حسنات هذا العصر املوضحة واملبينة ملميز،  وسريهتا النرية ا

الذ  حنن فيه أن تكونت اجملامع العلمية لبحث القضايا املستجدة، واالحداث املتتالية واملتطورة بتطور الزمن، 
صني يف الشريعة اإلسالمية وأصدروا قراراهتم وتوصياهتم اليت فعرضت هذه القضايا على خنبة من العلماء واملتخص

تعترب ميزة من ميزات هذا العصر ، ومن بني هذه اجملامع جممع القفه اإلسالمي الدوِل، اجملمع الفقهي مبكة املكرمة، 
 ......وجممع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف مبصر

فتة املوفقة من جممع الفقه اإلسالمي الدوِل حنو عقد جلسة ويف رحاب هذه املسرية املباركة كانت هذه الل
 .حقيقته وحكمه وضوابط مسريته ونتائجهبيان رغبة يف " احلوار بني املذاهب اإلسالمية" علمية عنواهنا 

وقد قمت بإعداد حبث يف هذا املوضوع، وأرجو أن يكون مع أحباث العلماء األفاضل اآلخرين لبنة طيبة 
إىل التقريب بني املذاهب اإلسالمية ، للوصول وتعمل على الوصول  لفقه يف الشريعة اإلسالميةتضاف إىل صرح ا

وضع منهج للحوار ، ويا حبذا لو تكونت وحدة أو مركز إلجراء احلوار  منإىل الغاية املرجوة من احلكمة املقصودة 
موضوعات علمية جترى  هذه اهليئة تارهيئة من املتخصصني يف فقه الشريعة اإلسالمية َت عمادها يف بعض القضايا

 .فيها احلوار وتنتهي إىل النتائج املرجوة

َرب ََّنا اَل تحزِْغ ق حلحوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ِمْن  :"السبيل سواء واهلل من وراء القصد، وهو املوفق واهلاد  إىل 
 .(2)"َلدحْنَك َرمْحًَة ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّابح 

 حسن الشاذلي/ د.أ
 
 

                          

                                                           
 .من سورة آل عمران 4رقم ..." هو الذ  أنزل عليك الكتاب: " اآلية  (1)
 .من سورة آل عمران 1رقم ..." ربنا ال تزع قلوبنا "اآلية  (2)
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 المبحث األول
 أهميتهو حكمه و  وارـتعريف الح

 ومعناه رجع، وبابه قال ودخل( رحا)من الفعل : احلوار لغة

 (1)التجاوب: اجملاوبة، والتحاور : واحملاورة

تراجعوا الكالم : ، ويقال حتاوروا ( الكهف34" )قال له صاحبه وهو حياوره "قال تعاىل:  وحاوره جادله
 ( "سورة اجملادلة/1" ) واهلل يسمع حتاوركما"بينهم وجتادلوا ، قال اهلل تعاىل 

: الم ، وقال الراغب األصفهاين حاورته راجعته الك: وقال الزخمشر   ، " أ  تراجعك الكالم وجتادلك
، وكلمته فما رجع "واهلل يسمع حتاوركما" املرادَّة يف الكالم ، ومنه التحاور ، قال اهلل تعاىل : ار وَ احملاورة واحلَ "

  .(2)ة، وما يعيش بأحور، أ  بعقل حيور إليهرَ وَ ار ، أو حوير ، أو حمَْ وَ إىل حَ 

                                                           
 .130ه  ص 442املفردات للراغب األصفهاين املتويف سنة: املعجم الوسيط واملصباح املنري ولسان العرب. خمتار الصحاح  (1)
... حيور كلمة باحلبشية، معناها يرجع، وجيوز ان تتفق الكلمتان، فإهنما كلمة اشتقاق،" قال عكرمة وداود بن أيب هند  (2)

 .وقال ابن عباس رضى اهلل عنه، ما كنت أدر  ما حيور حىت مسعت أعرابية تدعو بنية هلا حور  حور  ، أ  ارجعي إىلى 
يعين من الرجوع " اللهم إين أعوذ بك من احلور بعد الكور" يه الصالة والسالمفاحلور يف كالم العرب الرجوع، ومنه قوله عل

وقرئ " واهلل يسمع حتاوركما" اآلية األوىل  –ويف سورة اجملادلة  (244-265ص  -15إىل النقصان بعد الزيادة، القرطِب ج 
 242-265ص  14القرطِب ج " أ  تراجعك الكالم وجتادلك" : حتاور َ" 

 :الصلةاأللفاظ ذات 
وهو ( اَلدل)خاصمه، جمادلة وجداال ، واالسم : ، وجادله( لغة مقابلة احلجة باحلجة، واجملادلة املناظرة: ، واَلدل اَلدل

املصباح املنري )وجادل جدااًل إذا خاصم مبا يشغل عن ظهور احلق ووضوح الصواب ( خمتار الصحاح)شدة اخلصومة 
وعرف اَلدل . اَلدال بانه عبارة عن مراد يتعلق بإظهار املذاهب وتقريرها: اين عرفه اَلرح.واصطالحًا ،  (ولسان العرب

: او . بانه القياس املؤلف من املشهورات واملسلمات، والغرض منه إلزام اخلصم واقحام من هو قاصرادار َ مقدمات الربهان
اَلرحاين )اخلصومة يف احلقيقة أو يقصد به تصحيح كالمه ، وهو " دفع املرء خصمه عن افساد قوله حبجة او شبهة

ومن الناس من " وقال تعاىل : 51ص  -اساس البالغة -الزخمشر )وقال األمد  هو املدافعة إلسكات اخلصم،  (والركيت
وال جتادل عن الذين خيتانون انفسهم " وقال تعاىل ( سورة احلج/ 1.." )جيادل يف اهلل بغري علم وال هدى وال كتاب منري

املخاصمة من اَلدل، وهو القتل، ومنه :اجملادلة : قال القرطِب (.سورة الِنِساء044")ب من كان خوانًا أثيماً إن اهلل ال حي
رجل جمدول اخللق، ومنه األجدل للصقر، وقيل هو من اَلدالة، وهو وجه األرض فكل واحد من اخلصمني يريد أن  يلقي 

: املناظرة لغة :املناظرة (.341ص  4القرطِب ج )  . على اَلدالة تركته جمداًل، أ  مطروحاً : صاحبه عليها ومن ذلك قوهلم
النظر والنظران تأمل الشيء بالعني ، والنظر أيضًأ االنتظار، ناظر فالناً صار نظرياً له، وناظر فالنا باحثه وباراه يف اجملادلة ، 

خمتار الصحاح ولسان العرب واملعجم ) بالبصريةوناظر الشيء بالشيء وجعله نظرياً له واملناظرة مأخوذة من النظري أو النظر 
باهنا تردد الكالم بني : عرفها األمد : واملناظرة اصطالحًا  .ناظره مناظرة مبعىن جادله جمادلة" ويف املصباح (. الوسيط

بالبصرية من بأهنا النظر : وعرفها اَلرحاين .الشخصني ،يقصد كل منهما تصحيح قوله، وإبطال قول صاحبه ليظهر احلق
: واصطالحاً  املناظرة لغة من النظر ، أو من النظر والبصرية: وقال الربكيت .اَلانبني يف النسبة بني الشيئني إظهاراً للصواب

    .هي النظر بالبصرية من اَلانبني يف النسبة بني الشيئني إظهاراً للصواب
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مراجعة كل واحد من املتحاورين  :"ال ًَترج عن املعىن اللغو ،  وميكن تعريفها بأهنا: واحملاورة اصطالحاً 
دون  وجماوبته عن كل ما يثريه من اعرتاضات ، أو قضايا ،حججمن ما يقدمه  و يذكره من أدلة،أخاه فيما 
الذ  يؤد  إىل ترجيح دليل ، أو دفع  ، جماوبة ومراجعة عمادها العقل والعلم والفكر الواعي اليقظ خصومة
 .(1)"بغية الوصول إىل احلقشبهة 

 :الحوار حكم

 :ية ذلكآاحلوار بني فقهاء املذاهب يف مواطن االختالف مطلوب شرعاً، و 

يف  أو يناقشوهنمأنه قد جرى احلوار بني الرسل عليهم الصالة والسالم وبني من يدعوهنم إىل اإلميان ، 
  :بعض األحكام ومن ذلك

 "وتعاىلاحملاورة اليت جرت بني موسى عليه السالم وبني فرعون قال سبحانه  -1
قَاَل َربِّ ِإينِّ َأَخافح ( 11)قَ ْوَم ِفْرَعْوَن َأاَل يَ ت َّقحوَن ( 14)َوِإْذ نَاَدى َربَُّك محوَسى َأِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي  - أ

بحوِن  َذْنٌب َفَأَخافح َأْن  َوهَلحْم َعَليَّ ( 13)َوَيِضيقح َصْدرِ  َواَل يَ ْنطَِلقح ِلَساين فََأْرِسْل ِإىَل َهارحوَن ( 12)َأْن يحَكذِّ
فَْأتَِيا ِفْرَعْوَن فَ قحواَل ِإنَّا َرسحولح َربِّ ( 14)قَاَل َكالَّ فَاْذَهَبا بَِآيَاتَِنا ِإنَّا َمَعكحْم محْسَتِمعحوَن ( 10)يَ ْقت حلحوِن 
َنا َولِيًدا َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن عحمحر ََِ ِسِننَي قَاَل َأملَْ ن حَربَِّك ِفي( 14)َأْن أَْرِسْل َمَعَنا َبيِن ِإْسرَائِيَل ( 16)اْلَعاَلِمنَي 

( 24)قَاَل فَ َعْلت حَها ِإًذا َوأَنَا ِمَن الضَّالِّنَي ( 15)َوفَ َعْلَت فَ ْعَلَتَك الَّيِت فَ َعْلَت َوأَْنَت ِمَن اْلَكاِفرِيَن ( 11)
َوتِْلَك نِْعَمٌة ََتحن َُّها َعَليَّ َأْن ( 21)َليِن ِمَن اْلمحْرَسِلنَي فَ َفَرْرتح ِمْنكحْم َلمَّا ِخْفتحكحْم فَ َوَهَب ِل َريبِّ ححْكًما َوَجعَ 

نَ هحَما ( 23)قَاَل ِفْرَعْونح َوَما َربُّ اْلَعاَلِمنَي ( 22)َعبَّْدَت َبيِن ِإْسرَائِيَل  قَاَل َربُّ السََّمَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ
قَاَل ِإنَّ ( 26)قَاَل َربُّكحْم َوَربُّ َآبَاِئكحمح اأْلَوَِّلنَي ( 24)ْوَلهح َأاَل َتْسَتِمعحوَن قَاَل ِلَمْن حَ ( 20)ِإْن كحْنتحْم محوِقِننَي 

نَ هحَما ِإْن كحْنتحْم تَ ْعِقلحوَن ( 24)َرسحوَلكحمح الَِّذ  أحْرِسَل إِلَْيكحْم َلَمْجنحوٌن  قَاَل َربُّ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَما بَ ي ْ
( 34)قَاَل أََوَلْو ِجْئتحَك ِبَشْيٍء محِبنٍي ( 25)اَتََّْذَت ِإهَلًا َغرْيِ  أَلَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسجحوِننَي قَاَل لَِئِن ( 21)

َونَ زََع يََدهح فَِإَذا ِهَي ( 32)فَأَْلَقى َعَصاهح فَِإَذا ِهَي ث حْعَباٌن محِبنٌي ( 31)قَاَل فَْأِت بِِه ِإْن كحْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي 
يحرِيدح َأْن خيحْرَِجكحْم ِمْن أَْرِضكحْم ِبِسْحرِِه ( 30)قَاَل لِْلَمََلِ َحْوَلهح ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم ( 33)َضاءح لِلنَّاِظرِيَن بَ يْ 

( 34)حَّاٍر َعِليٍم يَْأتحو ََ ِبكحلِّ سَ ( 36)قَالحوا أَْرِجْه َوَأَخاهح َوابْ َعْث يف اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن ( 34)َفَماَذا تَْأمحرحوَن 
َلَعلََّنا نَ تَِّبعح السََّحرََة ِإْن  ( 35)َوِقيَل لِلنَّاِس َهْل أَنْ تحْم جمحَْتِمعحوَن ( 31)َفجحِمَع السََّحرَةح ِلِميَقاِت يَ ْوٍم َمْعلحوٍم 

ا َجاَء السََّحرَةح قَالحوا لِِفْرَعْوَن أَِئنَّ لََنا( 04)َكانحوا هحمح اْلَغالِِبنَي  قَاَل ( 01)أَلَْجًرا ِإْن كحنَّا حَنْنح اْلَغالِِبنَي  فَ َلمَّ
فَأَْلَقْوا ِحَباهَلحْم َوِعِصي َّهحْم ( 03)قَاَل هَلحْم محوَسى أَْلقحوا َما أَنْ تحْم محْلقحوَن ( 02)نَ َعْم َوِإنَّكحْم ِإًذا َلِمَن اْلمحَقرَِّبنَي 
فَأحْلِقَي ( 04)فَأَْلَقى محوَسى َعَصاهح فَِإَذا ِهَي تَ ْلَقفح َما يَْأِفكحوَن ( 00)لِبحوَن َوقَالحوا بِِعزَِّة ِفْرَعْوَن ِإنَّا لََنْحنح اْلَغا
                                                           

الدكتور منقذ بن حممود السقار، والدكتور  -عبداهلل بن محيد الشيخ صاحل بن" أحباث احلوار لكل من  يف هيراجع تعريف( 1)
 .امحد بن سيف الدين تركستاين
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قَاَل َآَمْنتحْم َلهح قَ ْبَل َأْن ( 01)َربِّ محوَسى َوَهارحوَن ( 04)قَالحوا َآَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِمنَي ( 06)السََّحرَةح َساِجِديَن 
كحمح الَِّذ  َعلََّمكحمح السِّْحَر فَ َلَسْوَف تَ ْعَلمحوَن أَلحَقطَِّعنَّ أَْيِدَيكحْم َوأَْرجحَلكحْم ِمْن ِخاَلٍف َآَذَن َلكحْم ِإنَّهح َلَكِبريح 
َقِلبحوَن ( 05)َوأَلحَصلِّبَ نَّكحْم َأمْجَِعنَي  َر ِإنَّا ِإىَل َرب َِّنا محن ْ ا َخطَايَانَا َأْن  ِإنَّا َنْطَمعح َأْن يَ ْغِفَر لََنا َرب ُّنَ ( 44)قَالحوا اَل َضي ْ
 (.1) "كحنَّا أَوََّل اْلمحْؤِمِننيَ 

اآليات من رقم  -وأنظر احملاورة اليت جرت بني الرجل املؤمن من آل فرعون وبني فرعون ومن آمن به
  .من سورة غافر 26-04
بنت ثعلبة احملاورة اليت جرت بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واملرآة اليت ظاهر منها زوجها وهي خولة  -2

َع اللَّهح قَ ْوَل الَّيِت "وتعاىلقال سبحانه  مت بشأن حكم الظهار يف اإلسالم،وزوجها أوس بن الصا َقْد مسَِ
يٌع َبِصريٌ  ۚ  جتحَاِدلحَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اللَِّه َواللَّهح َيْسَمعح حَتَاوحرَكحَما  " قال املاورد   ،(2)ِإنَّ اللََّه مسَِ

 لو كان يدر  ما احملاورة اشتكى، ولكان لو علم الكالم مكلمي   :احملاورة املراجعة، قال عنرتة
 (.من سورة اجملادلة 2،3،0)الظهار رقم اآليات مبينة حكم وبعدها نزلت 

إن " قال أمامهعن أيب ) شاب الذ  أراد إباحة الزنا له الوأنظر حماورة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع 
، مه مه : يا رسول اهلل، أئذن ِل بالزنا، فأقبل القوم فزجروه وقالوا فىت شاباً أتى النِب صلى اهلل عليه وسلم فقال

وال : ال واهلل ، جعلين اهلل فداء َ، قال : أحتبه ألمك؟ قال: فجلس، قال : قالادنه، فدنا منه قريباً، : فقال
وال الناس : ال واهلل يا رسول اهلل جعلين اهلل فداء َ، قال : البنتك؟ قال تحبه أف:، قال  ألمهاهتمالناس حيبونه 

وال الناس حيبونه ألخواهتم، : ال واهلل، جعلين اهلل فداء َ، قال : أفتحبه ألختك؟ قال: حيبونه لبناهتم ، قال 
أفتحبه خلالتك؟ : اهتم، قالوال الناس حيبونه لعم: أفتحبه لعمتك؟ قال ال واهلل ، جعلين اهلل فداء َ ، قال: قال

فوضع يده عليه، وقال اللهم اغفر : وال الناس حيبونه خلاالهتم، قال : قال ال واهلل، جعلين اهلل فداء َ، قال
 (3)"(ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيء

ادْعح ِإىَل َسِبيِل َربَِّك "قال تعاىل : أحسن  أننا أمرنا بنص القرآن الكرمي باجملادلة مع املخالفني باليت هي - ب
َسِبيِلِه َوهحَو أَْعَلمح  بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلحْم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنح ِإنَّ َربََّك هحَو َأْعَلمح مبَْن َضلَّ َعنْ 

                                                           
 (. 41-14)من سورة الشعراء من آية" وإذ نادى ربك موسى" اآليات (1)
باب قول اهلل تعاىل وكان " كتاب التوحيد" جاء يف صحيح البخار   ،(1)من سورة اجملادلة آية رقم " قد مسع اهلل " اآلية  (2)

هكذا أخرجه وَتامه عند أمحد ) قد مسع اهلل قول اليت جتادلك يف زوجها: فأنزل اهلل تعاىل على نبيه) قوله " اهلل مسيعاً بصريا
عليه وسلم تكلمه يف جانب البيت لقد جاءت اجملادلة إىل رسول اهلل صلى اهلل " األصوات" بعد قوله" ممن ذكرت" وغريه

إين ألمسع كالم خولة : ما أمسع ما تقول فأنزل اهلل اآلية ومرادها ِبذا النفي جمموع القول، ألن يف رواية أيب عبيدة بن معن 
أكل شبايب ونثرت له بطين حىت إذا كربت سين وانقطع : بنت ثعلبة، وخيفي على بعضه وهي تشتكي زوجها وهي تقول 

قد مسع اهلل قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل )احلديث فما رحبت حىت نزل جربيل ِبذه اآليات " ر مينولد  ظاه
  .وهذا أصح ما ورد يف قصة اجملادلة وتسميتها( اهلل 

، إسناده جيد (325،334ص  2ج )هامش إحياء علوم الدين  -وقال العراقي( 244-4/246) احلديث أخرجه أمحد  (3)
 .ورجاله رجال الصحيح
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ا يف مناقشة نات األخرى ِبذا املنهج ، فما بالأهل الديان مبجادلةفإذا قضى القرآن الكرمي  (1")بِاْلمحْهَتِدينَ 
 .يف املسائل حمل اخلالف يف الشريعة اإلسالمية آراء املذاهب الفقهية

  وكذا إذاإبطال باطل  وأكانت إلظهار حق   إذا على أهل العلم املتخصصني احملاورة تكون واجبةإال أن   
يف املوضوع  اليت تعددت  األحكاممن بني  فيهكم حب األخذإىل  األمةمعني حتتاج  فقهي كانت يف موضوع

، كما تكون حمرمة إذا كانت لطمس حق ونصر باطل أو لقهر مسلم أو إظهار بتعدد وجهات نظر اجملتهدين
 .وقد تكون مستحبة أو مندوبة فيما عدا ذلك (2).علم ونيل دنيا أو مال أو قبول

 أهمية الحوار
 :الحوار فيما يليهمية أ زتبر : أهمية الحوار 

الدليل  يفمن خالل النظر والبحث  الراجح حث العلماء اجملتهدين على الوصول إىل احلكم الشرعي: أوالً 
إىل رأ  آخر من مذهب معني،  والتحيزومدى إفادته هذا احلكم يف املسائل املعروضة للبحث دون التعصب 

 .طاملا أن الدليل يوصل إىل حكم آخر

 العلماء اجملتهدين يؤد  إىل التقارب والتعود على حل قضايا اجملتمع عن طريق البحث التحاور بني: ثانياً 
يف  مستحدثة وقضايا مستجده مشكالت منوالتحاور فيها للوصول إىل حكم فيما يعرض عليهم  ،دلةيف األ

تأثرة بالثقافات وخباصة يف هذا العصر الذ  تعددت فيه اآلراء وكثرت فيه النزاعات امل .مجيع الدول اإلسالمية
عسى اهلل أن جيعل بيتنكم وبني الذين عاديتم منه مودة واهلل قدير واهلل غفور " قال تعاىل .غري اإلسالمية

 (3)"رحيم

تقريب وجهات النظر يف مسائل اخلالف بني املذاهب اإلسالمية، والعمل على تضييق دائرهتا، : ثالثًا 
 .للتنافر او التباعد الذ  يزكيه أعداء االمة اإلسالمية ءاً األمة ودر إحياء للوحدة اإلسالمية وحتقيقاً ملصاحل 

 .من قضايا يثارتنمية دائرة البحث الفقهي املقارن، املدعم باألدلة  لكل رأ  يف كل ما : رابعاً 

" األرض ، وحتقيق ما أفاده احلديث الشريف  دعم وتنمية العالقات بني املسلمني يف شىت أحناء: خامساً 
ؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اَلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اَلسد مثل امل

 . (0)"بالسهر واحلمى

                                                           
من سورة  124من سورة العنكبوت ،  06)من سورة النحل ، وأنظر اآليات  124رقم " أدع إىل سبيل ربك" اآلية  (1)

 (النحل
 .635ص  0وزاد املعاد ج  241،ص  4حاشية ابن عابدين ج  (2)
 (.4أيه / سورة املمتحنة) (3)
 (.343، ص 2التيسريج )أخرجه البخار  ومسلم  واإلمام امحد عن النعمان "  مثل املؤمنني"احلديث (0)
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ال ينهاكم اهلل عن الذين مل " وكذا تنمية مودهتم بني شعوب األرض غري املسلمني كما افاده قوله تعاىل   
 (1)"ن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهلل حيب املقسطنيأيقاتلوكم يف الدين، ومل خيرجوكم من دياركم 

احلوار املمنهج والسليم بني العلماء اجملتهدين هو الوسيلة العلمية، واحلضارية، واملنهجية املوصلة : سادساً 
األدلة املوصلة إليه، وموضحًا وجه  من فهم استنباطاً  نو إىل احلكم الشرعي الذ  يقر به اَلميع أو األكثر 

تكون مثرة هذا احلوار املرجوة واملقصودة حكمًا متفقًا عليه، فضاًل  قد ومن هنا. احلكم املخالف الضعف يف
عن اإلثراء الفقهي الذ  ينتج عنه ، والذ  يضيف إىل الرتاث الفقهي خطوة تعرب عن رأ  علماء هذا العصر 

 وخباصة يف املسائل املستحدثة ، والقضايا املستجدة

إذ  يف دائرة الفقه اإلسالمي، وعلومه،  البحثجمالس احلوار املمنهج و  على عقدحث العلماء : ًا سابع
هي نوع من أنواع الذكر والتدبر يف شريعة اهلل تعاىل، الذ  حث اإلسالم عليه، وذلك يتجلى ويظهر من 

 جمالس الذكر تنزل عليهم " خالل حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حيث قال 

أراد مبجالس " قال الغزاِل (2)".م املالئكة ، وتغشاهم الرمحة، ويذكرهم اهلل على عرشةالسكينة ، وحتف ِب
 .علينا سبحانه وتعاىل ه يف الدين وتعداد نعم اهللوالتفقالذكر تدبر القرآن، 

 : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ويف رواية مسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال 

يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وما اجتمع قوم )... 
 (3)(.وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . من سورة املمتحنة 1رقم " ال ينهاكم اهلل" اآلية   (1)
واسناده  –لياء وطبقات األصفياء، عن أيب هريرة وأيب سعيد أخرجه أبو نعيم يف كتاب حلية األو "  جمالس الذكر" احلديث (2)

 340،ص 2التيسري ج  –حسن 
 (.2655)رواه مسلم ...( ما اجتمع قوم) احلديث  (3)
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 الثانيالمبحث 
 أصول الحوار

أن  ناميكنإذا اعتربنا أن احلوار مصطلح علمي يطلق على ما جير  بني املتحاورين يف موضوع معني ، فإنه 
إن أصول احلوار هي العلم بالقواعد والضوابط اليت يتوصل ِبا إىل النتائج املرجوة أو املطلوبة من : نقول 
 ما جيوز ، وذلك يستدعي أن نركز على احملاور، وما يشرتط فيه ، ُث نركز على موضوع احلوار ونبني (1).احلوار

 .شرعا إجراء احلوار فيه وما ال جيوز

 المحاور -:أوال
  -:وهو الركن األول ويشترط فيه أن يكون أهالً للمحاورة، وذلك يتحقق بالشروط التالية

، أ  من بفقه الشريعة يف املوضوع الذ  جيرى احلوار فيه على علم احملاور  أن يكون  :الشرط األول
باألحكام الشرعية العملية املستنبطة من هو العلم إذا كان املوضوع فقهيا  املثقفني ثقافة فقهية، ونعلم أن الفقه 

، أو العلم باألحكام الشرعية املعتربة هو العلم بذلك يف أحد املذاهب الفقهية وأول درجاته أدلتها التفصيلية
 .االعتقادية املستنبطة من أدلتها التفصيلية إذا كان املوضوع اعتقاديا

أن يعرف  له باط األحكام الشرعية من األدلة يلزمملا كان استن فإنهأن يكون جمتهدًا ،  :الشرط الثاني
االجتهاد ُث نبني ما لذلك نعرف أواًل  ثانيا  ِبا من أحباث، ما حييطُث هذه األدلة،  اوالً  الباحث يف ذلك

 .يشرتط يف الباحث يف ذلك من شروط

 .الوسع واَلهد  بذلاالجتهاد لغة هو  -:تعريف االجتهاد

هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن حبكم شرعي، وهذا هو املقصود بقوهلم وبذل   :ويف االصطالح
أ  بذل َتام الطاقة حبيث حيس من نفسه العجز ، اجملهود يف طلب املقصود دليل املقصود جهة االستدالل 

وسعه يف  وأيضًا بذل الفقيه ، عن املزيد عليه، وخرج بذلك استفراغ غري الفقيه وسعه يف معرفة حكم شرعي
 .ليس باجتهاد  فهذا معرفة حكم قطعي، أو يف الظن حبكم غري شرعي

                                                           
األصل يف اللغة ما يبتين عليه الشيء من حيث انه يبين عليه الشيء أو األصل ما بين عليه غريه واستأصل الشيء بثت  (1)

أصله وقوى ُث كثر حىت قيل أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء عليه، فاالبتناء شامل لالبتناءاحلسي كالسقف 
فأصول احلوار ما يبتين عليه احلوار، أو نقول العلم ...م على دليله،على البنيان، وكذا االبتناء العقلي وهو ترتب احلك

وقال الراغب . بالقواعد والضوابط اليت يتوصل ِبا إىل احلوار على وجه التحقيق، أو اليت يتوصل ِبا إليه توصاًل قريباً 
وكلمة طيبة  )) ل اهلل تعاىلأصل الشيء قاعدته اليت لو تومهت مرتفعة ال ارتفع بارتفاعه سائره، لذلك قا: األصفهاين

، واألصل يف العرف له معان أخرى مثل " من سورة ابراهيم 20رقم (( "كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء
 (.املصباح املنري ، وخمتار الصحاح -24،ص 1التلويح على التوضيح ج .) الراجح، والقاعدة الكلية، والدليل
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ه املستفرغ جهده يف معرفة حكم شرعي ظين يسمى جمتهداً، واحلكم الظين الشرعي الذ  يالفقفهذا  
  (1).عليه دليل يسمى جمتهدا فيه

 :أو أن جيمع العلم بأمور مخسة  أن حيو  -:شرط االجتهاد

أما لغة بأن ) بأن يعرف معانيه لغة، وشريعة( القرآن)أن يحوي علم الكتاب الكريم -:األمر األول
يعرف معاني المفردات ، والمركبات وخصوصها في اإلفادة، فيفتقر إلى اللغة والصرف والنحو والمعاني 

 .(والبيان

(( من الغائطأو جاء أحد منكم )) بأن يعرف المعاني المؤثرة في األحكام كقوله تعالى: وأما شريعة 
، وأن علة (فهو كناية عن احلدث) (2)احلدثشرعا  أن املراد بالغائط  فيلزم أن يعرف."من سورة النساء 43"

 .اإلنسان احلي عن بدنخروج النجاسة  وهو نقض الوضوء احلكم
هذا  سامه من اخلاص والعام، واملشرت َ، واجململ واملفسر وغري ذلك، بأن يعرف أنقأن يعرف أأيضًا  و 

 . َ منسوخ، إىل غري ذلكخاص وذا َ عام، وهذا ناسخ وذا

واملراد مبعرفة الكتاب قدر ما يتعلق مبعرفة األحكام ، واملعترب هو العلم مبواقعها حبيث يتمكن من الرجوع 
 .إليها عند طلب احلكم، ال احلفظ عن ظهر قلب

، وهو نفس احلديث، وسندها،  مبتنها االعلم بالسنة قدر ما يتعلق باألحكام، بأن يعرفه -:األمر الثاين
وهو طريق وصوهلا ، إلينا من تواتر، أو شهرة، أو آحاد، ويف ذلك معرفة حال الرواة، واَلرح والتعديل وذلك 

لبخار  ومسلم، والبغو  والصنعاين، وغريهم من أئمة احلديث كابتعديل األئمة املوثوق ِبم يف علم احلديث،  
 .من اخلاص والعام وغريمها كما ذكرنا وبأقسامهلغة وشرعاً  نيهة منت السنة مبعاأن املراد مبعرف خيفيوال 

فأمجعوا " قوله تعاىل  منهأحدمها العزم، و : االمجاع، ويطلق يف اللغة على امرين  -:األمر الثالث
: االتفاق، يقال : " وثانيهما" ال صيام ملن مل جيمع الصيام من الليل" وقال صلى اهلل عليه وسلم (3)"أمركم

: أن االمجاع باملعىن األول مقصود من الواحد، وباملعىن: أمجع القوم  على كذا، أ  اتفقوا، والفرق بني املعنيني
 .الثاين ال يتصور إال من اثنني

                                                           
 .د للربكينالتعريفات للجرحاين، والقواع (1)
على اخلارج املستقذر " الغائط"الغائط لغة املطمئن الواسع من األرض ، واَلمع غيطان، وأغواط وغوط، ُث أطلق على  (2)

كراهة لتسميته بامسه اخلاص ، الهنم كانوا يقضون حوائجهم يف املواضع املطمئنة، فهو من " العذرة" العذرة من اإلنسان 
دخل فيه، ( غوطاً )يف املاء ( غاط)اإلنسان ، وقال ابن القوطية ( تغوط)يه حىت اشتقوا منه، وقالواجماز اجملاورة، ُث توسعوا ف

 .انظر خمتار الصحاح، واملصباح املنري)ومنه الغائط
 ".من سورة يونس 4رقم "اآلية فأمجعوا أمركم  (3)
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حنو اتفاق اجملتهدين من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم، بعد وفاته يف عصر من : واالمجاع اصطالحاً 
يلزم أن يعرف أركانه وأنواعه، وحجيته، ومستنده، ومرافقه، واملقصود مبعرفته ف.....شرعي العصور على حكم

 .ومعرفة مواقعة لئال خيالفه يف اجتهاده

 .أن يعرف القياس، وهو لغة عبارة عن التقدير -:االمر الرابع

النوع بعلة متحدة ال إىل  احلكم من األصل، أنه تعدية: عرفه األصوليون بتعريفات منها  .-:واصطالحا 
ويعرف وجوهه .، أو مساواة الفرع لألصل يف علة حكمه، أ  إثبات حكم األصل يف الفرع تدر َ مبجرد اللغة

 (1).اتسامها، واملقبول منها ، واملردود، وكل ذلك ليتمكن من االستنباط الصحيح وأبشرائطها وأحكامها، 

، واملصاحل بضوابطه األدلة الشرعية األخرى من العرفوأن يضاف إىل ذلك معرفته بباقي : األمر اخلامس
 .وسد الذرائع (2).ة، وقول الصحايب إذا صح مسندهلاملرس

فإذا حتققت هذه الشروط فيمن يريد احملاوره كان أهال للمحاورة، وكنا أمام فقيه يلحظ بعلمه احلق فيتبعه، 
 .ائدة فيهفيه وال حيايب، وال يضيع الوقت واَلهد فيما ال ف روال حياو 

إذا كان مطابقًا ملذهبه او مغايرًا له ، طاملا  أن يقصد احملاور باحملاورة الوصول إىل احلق:  الشرط الثالث
 .أن األدلة تقضي بذلك

 موضوع الحوار
 :موضوع احلوار هو الركن الثاين للمحاورة

 .حمدد هو موضوع: اإلسالميةجيب أن يكون موضوع احلوار بني أتباع املذاهب 

العلم " ومعلوم لنا أن الفقه هو فيجب أن يعلم  فقهه، وأصوله، يتصل بالفقه اإلسالمي فإن كان 
العملية املستنبطة من أدلتها التفصيلية ال من األدلة اإلمجالية أ  األحكام اليت تتصل  (3)باألحكام الشرعية

                                                           
لدين سعود بن عمر التفتازاين الشافعي املتويف الشرح لسعد ا... شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه (1)

( 04،114ه  ص 404ه ، وتنقيح األصول لصدر الشريعة عبداهلل بن سعود احملبويب البخار  احلنفي، املتويف س  452س 
ه  ، شرح الشيخ أمحد 1044وإرشاد القول إىل حتقيق احلق من علم األصول حملمد بن علي بن حممد الشوكاين املتويف س  

ن قاسم العباد  الشافعي على شرح جالل الدين احمللي على الورقات يف األصول إلمام احلرمني عبداهلل بن عبداهلل ب
 .41ه  ص  041اَلويين الشافعي املتويف س  

 .054-034يراجع لنا كتاب املدخل للفقه اإلسالمي ، يف قسم مصدار التشريع اإلسالمي من ص   (2)
- :سنها اهلل لعباده ثالثة األحكام الشرعية اليت (3)
األحكام االعتقادية ، وهي العلم باألحكام الشرعية االعتقادية املستنبطة من أدلتها التفصيلية، كوجوب اإلميان باهلل تعاىل  -أ

 (.أو علم الكالم -علم التوحيد)وكتبه ورسله واليوم األخر 
اليت تتصل باألخالق الباطنة، وامللكات النفسية، كالزهد،  االحكام الوجدانية املستنبطة من أدلتها التفصيلية ، وهي -ب

 .والصرب، والرضا، وحنو ذلك، مما يدخل يف علم األخالق واآلداب، وهذان النوعان من األحكام الشرعية النظرية
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وحل البيع ، أو تستوجب تركا   بعمل اإلنسان وفعله سواء أكانت تستوجب عمال كفريضة الصالة ، والصيام،
 .كحرمة الربا، وحرمة قتل النفس بغري حق، ووجوب الوفاء بالعقود والعهود

الظن الراجح املبين ) اإلدرا َ سواء أكان على سبيل اليقني واَلزم، أم على سبيل الظن : ويقصد بالعلم 
 (.على الدليل، وليس مطلق الظن

ليله التفصيلي كان ذلك فقهاً ومسى العامل به فقيهًا أما إذا اتفق له فإذا علم اجملتهد احلكم واستنبطه من د
معرفة احلكم دون حبث يف الدليل وبذل اَلهد يف الوصول إىل احلكم فإنه ال يسمى فقيهاً، فطريق الفقه 

 .االجتهاد

ئرة احلوار تبني لنا مما سبق انه ال يدخل يف دا أما إذا كان يتصل باألحكام االعتقادية واالخالقية فقد
- :االحكام الشرعية التالية

األحكام االعتقادية، كوجوب اإلميان باهلل تعاىل، ونبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم، ورسله  -:أوالً 
ألهنا ثابتة بأدلة . مما يدخل يف علم الكالم... صلوات اهلل وسالمه عليهم واليوم األخر والقدر خريه وشره 

 .النبوية املطهرة فال جمال للحوار فيهانة قطعية من الكتاب الكرمي والس

كالصرب والزهد ( وهي اليت تتصل باألخالق الفاضلة وامللكات النفسية) األحكام الوجدانية -:ثانياً 
فأمهات الفضائل، وضدها أمهات الرذائل، كالكذب والغدر ،ونقض العهد ، وهي ثابتة . والرضا والصدق

ضائلها ، وكرهت ونفرت ا البشرية منذ وجودها ومحتها وأيدت وَتسكت بفبأدلة من الكتاب والسنة وقد اعتربهت
 .من رذائلها فال جمال للحوار فيها

اليت ثبتت بأدلة قطعية الداللة واملعلومة من ( الفقهية)ما يدخل يف علم األحكام الشرعية العملية  -:ثالثاً 
حق، وأخذ مال الغري بغري وجه حق كالسرقة  الدين بالضرورة كمفرضية الصالة والزكاة وحرمة قتل النفس بغري

كل ذلك ال جمال فيه للحوار، ألن املشرع احلكيم قضى فيها برأ ، فليس ألحد أن .... أو الغصب أو احلرابة
ا َأْن َيكحوَن َوَما َكاَن ِلمحْؤِمٍن َواَل محْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَّهح َوَرسحولحهح أَْمرً  " خيالف ما أراده وحكم به الشرع، قال تعاىل

َوَربَُّك خَيْلحقح َما َيَشاءح  "وقال تعاىل ". (1)هَلحمح اخْلِيَ رَةح ِمْن أَْمرِِهْم َوَمْن يَ ْعِص اللََّه َوَرسحوَلهح فَ َقْد َضلَّ َضاَلاًل محِبيًنا 
 (2)"َوخَيَْتارح َما َكاَن هَلحمح اخْلِيَ رَةح سحْبَحاَن اللَِّه َوتَ َعاىَل َعمَّا يحْشرِكحونَ 

                                                                                                                                                                                

، وتر َ الربا، األحكام العملية، وهي اليت تتصل بعمل العبد وفعله كالصالة، والصيام، والزكاة واحلج، والبيع واالجارة -ج 
وشرب اخلمر والسرقة مما يدخل يف علم الفقه ، أما األحكام املأخوذة من احلس ككون الفاء حمرفة، أو املأخوذة من العقل  

اثنني ، أو املأخوذة من الوضع واالصطالح اللغو  كالعلم بان الفاعل مرفوع، واملفعول منصوب = واحد +ككون الواحد 
 .الشرعيةفإهنا ال تدخل يف األحكام 

 .من سورة األحزاب 36رقم.....( وما كان ملؤمن) اآلية (1)
 .من سورة القصص 61رقم ..." وربك خيلق ما يشاء" اآلية  (2)



13 
 

- :موضوع احلوار يف موضوعني ومن ُث ينحصر

يف املوضوعات الفقهية اليت اختلف الفقهاء يف حكمها، وهي الفروع االجتهادية اليت قد َتفي  :أوالً  
أدلتها، فهذا النوع االختالف فيه واقع يف األمة، ويعذر املخالف فيها خلفاء أدلتها، أو تعارضها، أو االختالف 

النوع هو املراد يف كالم الفقهاء إذا قالوا يف املسألة خالف ، أ  اخلالف املعتد به يف الفروع يف ثبوهتا، وهذا 
 .املنبثق عن فهم يف تطبيق القواعد الشرعية املعتربة يف استنباط األحكام الشرعية (1).الفقهية

                                                           
 .وهنا نود ان نشري إىل أنه قد اختلف العلماء يف الفرق بني اخلالف واالختالف (1)
عصاه إليه، أو قصده بعد أن هناه عنه، :مأخوذ من الفعل خالف، يقال خالفه إىل الشيء : اخلالف لغة -:تعريف اخلالف -أ

 .املضادة: واخلالف مصدر هلذا الفعل، واخلالف
اخلالف هو منازعة جترى بني املتعارضني لتحقيق حق، أو إبطال باطل، وهو أعم من : قال الربكيت: واخلالف اصطالحاً 
الضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان يف موضع واحد، يستحيل اجتماعها، كالسواد :" ضادة، فقالاملضادة، وعرف امل

أ  أن اخلالف يشمل التنازع على أمرين يستحيل اجتماعهما ، كما يشمل التنازع على أمرين ميكن وجودمها ". والبياض
 .يف موضع واحد
اختلف : قيض االتفاق، جاء يف لسان العرب ما مفادهمصدر اختلف، واالختالف ن: االختالف لغة: تعريف االختالف

 . األمران مل يتفقا، وكل ما  مل يتساو فقد اختلف
فقد ذكر بعض الفقهاء ان االختالف يستعمل يف قول بين على . اختلف الفقهاء يف حتديد معناه :واالختالف اصطالحاً 

 . وأما اخلالف فيستعمل يف قول ال دليل عليه. دليل
واحلاصل منه ثبوت الضعف يف جانب : إن القول املرجوح يف مقابلة الراجح يقال له خالف، ال اختالف، قال: نو وقال التها

 .املخالف يف اخلالف، كمخالفة اإلمجاع، وعدم ضعف جانب املخالف يف االختالف
أ  من خمالفة الكتاب والسنة املشهورة ) وُث اجملتهد فيه ما ال يكون خمالفا ملا ذكرنا:" ومن ذلك ما جاء يف اهلداية وفتح القدير

) قوله: ،قال ابن اهلمام. ، وفيما اجتمع عليه اَلمهور ال يعترب خمالفة البعض، وذلك خالف وليس باختالف( واإلمجاع
ون وال يعترب خمالفة البعض، ال يعين انه ال يعترب يف انعقاد اإلمجاع، بل ال يعترب يف جواز االجتهاد، ومل يرد بالبعض ما د

النصف، أو ما دون الكل، بل الواحد واالثنني، وإال مل يعترب قضاء يف حمل جمتهد فيه أصال إذ ما من حمل اجتهاد إال 
رضى اهلل -وأحد الفريقني أقل من الفريق اآلخر، إذ ال يضبط تساو  الفريقني، ولذا مل ميثلوه قط إال خبالف ابن عباس

حيث مل يقبله الصحابة رضى اهلل عنهم حىت روى ) وهو خالف رجل واحد". مهنييف قوله جبواز بيع الدرهم بالدر "  -عنه
 (. انه رجع عنه

فاملراد إذا اتفق أهل اإلمجاع على حكم يف الفهم واحد، ال يصري احملل بذلك حمل اجتهاد، حىت ال ينفذ القضاء بقول 
اده ذلك أو ال ، والذ  صححه مشس األئمة ُث هذا أعم من كوهنم سوغوا  اجته. ذلك الواحد يف مقابلة قول الباقني

ال يصري احملل " له اجتهاده" واختاره أن الواحد املخالف إن سوغوا له اجتهاده ال يثبت حكم اإلمجاع، وإن مل يسوغوا
 .جمتهداً فيه

: صنفخالف ال اختالف ، ُث قال امل" صاحب اهلداية"وإليه أشار أبو بكر الراز ، ألن ذلك كما قال املصنف : قال
املعترب االختالف يف الصدر األول، يعين أن يكون احملل حمل اجتهاد يتحقق اخلالف فيه بني الصحابة، وقد حيتمل بعض 

لكمال الدين حممد بن عبدالواحد بن عبداحلميد بن مسعود  053ص  6أنظر فتح القدير ج )العبارات ضم التابعني
 (. ه 161تويف سنة السيواسي، ُث السكندر  املعروف بابن اهلمام امل

علق على قول احلصكفي يف الدر واألصل أن القضاء يصح يف موضع ( 331ص -0يف حاشيته ج ) إال أن ابن عابدين 
هذه تفرقة عرفية، وإال فقد قال اهلل ..." والفرق" قوله: االختالف ال اخلالف، والفرق أن لألول دليال، ال الثاين، فقال

وما اختلف الذين (.) من سورة البقرة 213.)ذين أوتوه من بعد ما جاءهتم البينت بغيا بينهموما اختلف فيه إال ال) :تعاىل
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ا  علي هذه ) ، وال دليل هلم " من سورة آل عمران 15أيه( "أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
 (.التفرقة

( أ  القاضي) ُث مسائل اخلالف اليت ال ينفذها. عتمد دليالً واملراد انه خالف ال دليل له بالنظر للمخالف، وإال فالقائل ا
 ".إال ما خالف كتابا، أو سنة مشهورة، أو إمجاعا:" هي ما تقدمت يف قوله

وأما اخلالف فيستعمل يف قول ال دليل . أ  أن االختالف يستعمل يف االصطالح يف قول بين على دليل شرعي: أقول
من اخلالف ما ال  (ذلك، فبعد أن قال ( 144ص  -0ج )الشاطِب يف املوافقهات وقد يفهم من . عليه يف نظر الشرع

 : يعتد به يف اخلالف، وهو ضربان
أ  ما خالف الكتاب أو السنة أو .)ما كان من األقوال خطأ خمالفا ملقطوع به يف الشريعة وقد تقدم التنبيه عليه: أحدمها
 (.اإلمجاع
 احلقيقة كذلك، وأكثر ما يقع يف تفسري الكتاب والسنة فتجد املفسرين ينقلون عن ما كان ظاهره اخلالف وليس يف: الثاين

. السلف يف معاين ألفاظ الكتاب أقواال خمتلفة يف الظاهر، فإذا اعتربهتا وجدهتا تتالقى على العبارة، كاملعىن الواحد
 .فال يصح نقل اخلالف فيها عنهإذا أمكن اجتماعها، والقول جبميعها من غري إخالل مبقصد القائل : واألقوال

 . وهكذا يتفق يف شرح السنة، وكذلك يف فتاوى األئمة، وكالمهم يف مسائل العلم
وهذا املوضع مما جيب حتقيقه، فإن نقل اخلالف يف مسألة ال خالف فيها يف احلقيقة خطأ، كما أن : ) ُث يقول الشاطِب

 :أسباب نقل اخلالف ،  قالوبعد أن عدد (. نقل الوفاق يف موضع اخلالف ال يصح
ناشئ عن اهلوى املضل، ال عن حتر  قصد الشارع باتباع األدلة  -الذ  هو يف احلقيقة خالف -يظهر ان اخلالف -وِبذا

: ) على اَلملة والتفصيل، وهو الصادر عن أهل األهواء، وإذا دخل اهلوى أدى إىل اتباع املتشابه ، يشري إىل قوله تعاىل
يك الكتاب منه ءايت  حمكمت هن أم الكتب وأخر متشاِبات فأما الذين يف قلوِبم زيغ فيتبعون ما هو الذ  أنزل عل

تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهلل والراسخون يف العلم يقولون ءامنا به كل من عند ربنا وما يذكر 
ى الغلبة والظهور بإقامة العذر يف اخلالف، وأدى إىل التفرقة والتقاطع حرصا عل( سورة آل عمران 4آية )إال أولوا األلباب

والعداوة والبغضاء، الختالف األهواء وعدم اتفاقها، وإمنا جاء الشرع حبسم مادة اهلوى بإطالق، وإذا صار اهلوى بعض 
ت من الشرع يف شيء فاتباع اهلوى مقدمات الدليل مل ينتج إال ما فيه اتباع اهلوى وذلك خمالفة للشرع، وخمالفة الشرع ليس

احلديث  (" )كل بدعة ضاللة) من حيث يظن انه اتباع للشرع ضالل يف الشرع، ولذلك مسيت البدع ضالالت، وجاء أن
كان رسول : قال .عن جابر بن عبداهلل  1441أخرجه النسائي حديث رقم ..." (كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

من يهده اهلل فال مضل له، : " حيمد اهلل ويثين عليه مبا هو أهله، ُث يقول: يقول يف خطبته -صلى اهلل عليه وسلم -اهلل
ومن يضلله فال هاد  له، إن أصدق احلديث كتاب اهلل، وأحسن اهلد  هد  حممد، وشر األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة 

بشرح جالل الدين السيوطي، ( 1441حديث  3ج )سنن النسائي..." بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار
الن صاحبها خمطئ من حيث توهم انه مصيب، ودخول األهواء يف األعمال خفي فأقوال أهل األهواء . (وحاشية السند 

 ... غري معتد ِبا يف اخلالف املقرر يف الشرع، فال خالف حينئذ يف مسائل الشرع من هذه اَلهة
 اخلالف الناشئ عن اهلوى املضل، ال عن حتر  قصد الشارع باتباع أدلة فحصر الشاطِب هنا حقيقة اخلالف يف: أقول

الشرع مجلة وتفصيال، يساعد على ما ذهب إليه فقهاء احلنفية من التفرقة بني اخلالف واالختالف، فاألول ما ال يكون له 
 .ه دليل من الشرعدليل من الشرع، بأن خالف الكتاب أو السنة املشهورة أو اإلمجاع، والثاين هو ما كان ل

 (. اخلروج من اخلالف مستحب) أما الشافعية فلم يتجهوا هذا االجتاه، فقد كان من مجلة القواعد الفقهية عندهم* 
ملا كان اخلروج منه مستحبا، بل واجبًا وأمراً  -كما بينا آنفا  -ولو كان اخلالف هو القول الذ  ال دليل عليه من الشرع

يستحب اخلروج من :  اعتداد بأ  قول ليس له دليل من الشرع، ولكن الزركشي حني يقولمفروضا، ألنه ال اتباع وال
املنثور يف القواعد للزركشي . ) اخلالف باجتناب ما اختلف يف حترميه، وفعل ما اختلف يف وجوبه بقربنا من الرأ  األول

 (.اخلروج من اخلالف) أنظر حبث  ِل موضوعه (. 121ص  2ج 
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اليت تستنبط منها األحكام كالعمل بالقياس  الشرعية قد يوجد االختالف يف العمل ببعض األدلة :وثانياً 
وقول .. عند مجهور الفقهاء خالفًا للظاهرية وعمل أهل املدينة الذ  يأخذ به املالكية دون مجهور الفقهاء 

 .وقد ذخرت كتب أصول الفقه يف ذكر أدلة كل رأ  يف هذه األدلة...الصحايب والعرف، وسد الذرائع

- :وهنا يجب أن أشير إلى أمرين
ليس االختالف يف بعض األحكام الفقهية ذات األدلة الظنية أمرًا مذمومًا يف الشريعة اإلسالمية  :أوالً 

فقد خلق اهلل جل شأنه اإلنسان وميزه على سائر املخلوقات بالعقل وسخر له ما يف السماوات واألرض ، 
ل ، وما حيرم وما حيل، وما يطيب وخاطبه على لسان رسله صلوات اهلل وسالمه عليهم وبني له احلق من الباط

وأمره باتباع ما أنزل على رسله صلوات اهلل وسالمه عليهم، وختم هذه الرساالت برسالة ..... وما ال يطيب 
َونَِذيرًا  يَا أَي َُّها النَِّبُّ ِإنَّا أَْرَسْلَنا ََ َشاِهًدا َومحَبشِّرًا" حممد صلى اهلل عليه وسلم، الذ  جاء بشرياً ونذيراً، قال تعاىل

َواَل تحِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلمحَناِفِقنَي َودَْع َوَداِعًيا ِإىَل اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسرَاًجا محِنريًا َوَبشِِّر اْلمحْؤِمِننَي بَِأنَّ هَلحْم ِمَن اللَِّه َفْضاًل َكِبريًا
 .(1)"أََذاهحْم َوتَ وَكَّْل َعَلى اللَِّه وََكَفى بِاللَِّه وَِكياًل 

وإنه لكتاب عزيز " وأنزل عليه القرآن الكرمي الذ  ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، قال تعاىل
 .(2)"ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد

َأِطيعحوا اللََّه َوأَِطيعحوا يا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمنحوا  :قال تعاىل. وأمر بإتباع ما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم
ْؤِمنحوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َذِلَك الرَّسحوَل َوأحوِل اأْلَْمِر ِمْنكحْم فَِإْن تَ َناَزْعتحْم يف َشْيٍء فَ رحدُّوهح ِإىَل اللَِّه َوالرَّسحوِل ِإْن كحْنتحْم ت ح 

ٌر َوَأْحَسنح تَْأِويًل   (.من سورة النساء 45رقم) َخي ْ

شيئني لن تضلوا بعدمها كتاب اهلل وسنيت ، ولن يتفرقا حىت يردا  فيكم تركت" وقال صلى اهلل عليه وسلم 
، فهما األصالن اللذان ال عدول عنهما، وال هد  إال ِبما والعصمة والنجاة يف التمسك (3")على احلوض

 .ِبما، فوجوب الرجوع إىل الكتاب والسنة معلوم من الدين بالضرورة

ضت حكمة اهلل تعاىل أن تكون بعض النصوص قطعية الداللة وبعضها ظنية الداللة  تولقد أق -:اً ثاني
ومن خالل هذا املنهج احلكيم أمكن للتشريع اإلسالمي أن يتخطى رقاب الزمن ويتابع مسريته ويرسى 

 األحكام 

                                                           

 من سورة األحزاب 01-00أرقام من ... " أيها النِب يا" اآليات ( 1)
 .من سورة فصلت 01،02رقم.." وإنه لكتاب عزيز" اآليتان ( 2)
املناو  . خطب املصطفى الناس يف حجة الوداع فذكره" أخرجه احلاكم عن أيب هريرة قال ...( تركت فيكم ) حديث  (3)

 .004ص  1ج 
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ث اهلل األرض ومن الشرعية املناسبة له يف كل عصر من العصور ويف كل مكان من األمكنة إىل أن ير 
 .عليها واملالئمة ملسريته واحملققة ملصلحته وأمنه واستقراره يف كل ضروب احلياة

الَِّذيَن هحَو الَِّذ  أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنهح َآيَاٌت حمحَْكَماٌت هحنَّ أحمُّ اْلِكَتاِب َوأحَخرح محَتَشاِِبَاٌت فََأمَّا " قال تعاىل
َنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِه َوَما يَ ْعَلمح تَْأِويَلهح ِإالَّ اليف ق حلحوِِبِْم زَ  لَّهح َوالرَّاِسخحوَن يف اْلِعْلِم ْيٌغ فَ َيتَِّبعحوَن َما َتَشابََه ِمْنهح ابِْتَغاَء اْلِفت ْ
 يَ قحولحوَن َآَمنَّا

اِب  َرب ََّنا اَل تحزِْغ ق حلحوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ِمْن َلدحْنَك بِِه كحلٌّ ِمْن ِعْنِد َرب َِّنا َوَما يَذَّكَّرح ِإالَّ أحولحوْا اأْلَْلبَ  
 (1)"َرمْحًَة ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّابح 

تحْم يف َشْيٍء فَ رحدُّوهح يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمنحوا أَِطيعحوا اللََّه َوَأِطيعحوا الرَّسحوَل َوأحوِل اأْلَْمِر ِمْنكحْم فَِإْن تَ َناَزعْ  "وقال تعاىل
ٌر َوَأْحَسنح تَْأِوياًل   .(2)"ِإىَل اللَِّه َوالرَّسحوِل ِإْن كحْنتحْم ت حْؤِمنحوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َذِلَك َخي ْ

الفقه اإلسالمي يف بعض األحكام ذات األدلة  علوم ومن ُث كان االختالف بني العلماء اجملتهدين يف
من  60")  وما كان ربك نسياً " قال تعاىل" ة قوة يف التشريع، ال أمارة قصور أو غفلة، أو نسيانالظنية أمار 
 .أمارة إحاطة وسعة أفق وصمود ال أمارة عجز أو ضعف ، ومن هنا كان اختالفهم رمحة  .(سورة مرمي

هـ 1351تحقيق أحمد شاكر سنة / ط أولى( 565ص)جاء في الرسالة لإلمام الشافعي رحمه اهلل 
فإني أجد أهل العلم قديما وحديثًا مختلفين  في بعض : قال لي قائل: م قال الشافعي رحمه اهلل1445

أحدهما محرم، وال أقول : االختالف من وجهين: فقلت له: أمورهم، فهل يسعهم ذلك ؟ قال الشافعي
 فما االختالف المحرم؟: قال. ذلك في اآلخر

ي كتابه، أو على لسان نبيه منصوصاً بيناً، لم يحل االختالف فيه كل ما أقام اهلل به الحجة ف: قلت
 .لمن علمه

وما كان من ذلك يحتمل التأويل، ويدرك قياسًا ، فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله 
: قال. لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخالف في المنصوص: -الخبر، أو القياس، وإن خالف فيه غيره

 .؟تبين فرقك بين االختالفين فهل في هذا حجة

سورة (( َوَما تَ َفرََّق الَِّذيَن أحوتحوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءتْ هحمح اْلبَ ي َِّنةح :(( قال اهلل يف ذم التفرق: قلت
 3/البينة

 (.144آيه)آل عمران ((َءهحمح اْلبَ ي َِّناتح َواَل َتكحونحوا َكالَِّذيَن تَ َفرَّقحوا َواْختَ َلفحوا ِمْن بَ ْعِد َما َجا ((وقال جل ثناؤه

                                                           
 .من سورة آل عمران 4،1رقم ...." الكتابهو الذ  أنزل عليك "اآليتان  (1)
 .من سورة النساء 45رقم...." يا أيها الذين أمنوا أطيعوا اهلل " اآلية  (2)
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 .فذم االختالف فيما جاءهتم به البينات*

أ  يف " ) أ  فذلك جائز" فأما ما كلفوا فيه االجتهاد، فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وحنو ذلك* 
اد بناء على أ  عينها عند املعاينة والتوجه شطرها إذا مل يعاين، وذلك يكون باالجته -التوجه يف القبلة

سورة األنعام )(( هحَو الَِّذ  َجَعَل َلكحمح النُّجحوَم لِتَ ْهَتدحوا ِِبَا يف ظحلحَماِت اْلبَ رِّ َواْلَبْحرِ )): فقال تعاىل( العالمات
54.) 

 .والشهادة وما يشرتط فيها من العدالة(.*16سورة النحل آية((َوَعاَلَماٍت َوبِالنَّْجِم هحْم يَ ْهَتدحونَ )): وقال

 (1):عحِلَم بأن االختالف من آثار الرمحة ،فمهما كان االختالف أكثر كانت الرمحة أوفر: وجاء يف الدر

من آثار الرمحة، فإن  -ال مطلق االختالف -إن االختالف بني اجملتهدين يف الفروع: قال ابن عابدين
يث املشهور على ألسنة الناس، وهذا يشري إىل احلد -خانيةكما يف التتار   -هلدى توسعة للناساختالف أئمة ا

 (2)(. اختالف أمتي رحمة)  : وهو

صلى اهلل عليه  -ما سرين لو أن أصحاب حممد : ونقل السيوطي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان يقول
 .مل خيتلفوا، الهنم لو مل خيتلفوا مل تكن رخصة -وسلم

عبداهلل ، نكتب هذه الكتب، يعين مؤلفات يا أبا : وأخرج اخلطيب أن هارون الرشيد قال ملالك بن أنس 
إن اختالف العلماء : يا أمري املؤمنني: " اإلمام مالك، ونفرقها يف آفاق اإلسالم لتحمل عليها األمة، قال 

 (.من اهلل تعاىل على هذه األمة، كل يتبع ما صح عنده، وكلهم على هدى، وكل يريد اهلل تعاىل ةرمح

: والنزاع يف األحكام قد يكون رمحة إذا مل يفض إىل شر عظيم من خفاء احلكم "  :قال ابن تيمية رمحه اهلل
وإن احلق يف نفس األمر ) كتاب السعة ) فقال أمحد مسه( كتاب االختالف)وهلذا صنف رجل كتابا مساه

 :يف ظهوره من الشدة عليه ويكون من باب قوله تعاىل ملاواحد وقد يكون من رمحة اهلل ببعض الناس خفاؤه 

                                                           
 ه  255املتويف س  -، ويراجع فتح العلي املالك أليب عبداهلل الشيخ حممد أمحد عليش 06،04ص   1حاشية ابن عابدين ج  (1)
كتاب امليزان الكربى أليب املواهب عبداهلل بن أمحد بن علي األنصار  " يراجع ، و .، وفيه تفصيالت عامة( 14ص  1ج )

 .3الشافعي املصر  املعروف بالشعراين من أعيان القرن العاشر اهلجر  ص 
ليه صلى اهلل ع -رواه البيهقي بسند منقطع عن ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما بلفظ قال رسول اهلل: قال يف املقاصد احلسنة"  (2)

مهما أوتيتم من كتاب اهلل فالعمل به، ال عذر ألحد يف تركه، فإن مل يكن يف كتاب اهلل فسنة مين ماضية، فإن مل : ))  -وسلم
تكن سنة مين، فما قال أصحايب، إن أصحايب مبرتلة النجوم يف السماء، فأميا أخذمت به اهتديتم، واختالف أصحايب لكم 

أخرجه : إن السيوطي قال : وقال مال علي القارئ( اختالف أميت رمحة للناس) ملختصر بلفظ وأورده ابن احلاجب يف ا((. رمحة
نصر املقدسي يف احلجة، والبيهقي يف الرسالة األشعرية بغري مسند، ورواه احلليمي والقاضي حسني وإمام احلرمني وغريهم، ولعله 

 (.خرج يف بعض كتب احلفاظ اليت مل تصل إلينا
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َها ِحنَي ي ح )) نَ زَّلح اْلقحْرَآنح ت حْبَد َلكحْم َعَفا يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمنحوا اَل َتْسأَلحوا َعْن َأْشَياَء ِإْن ت حْبَد َلكحْم َتسحؤْكحْم َوِإْن َتْسأَلحوا َعن ْ
َها َواللَّهح َغفحوٌر َحِليٌم  وهكذا ما يوجد يف  (1)(( َأْصَبححوا ِِبَا َكاِفرِينَ َقْد َسَأهَلَا قَ ْوٌم ِمْن قَ ْبِلكحْم ُثحَّ ( 141)اللَّهح َعن ْ

األسواق من الطعام والثياب قد يكون يف نفس األمر مغصوبا فإذا مل يعلم اإلنسان بذلك كان كله له حالال ال 
خبالف ما إذا علم فخفاء العلم مبا يوجب الشدة قد يكون رمحة كما أن خفاء العلم مبا  ،إُث عليه فيه حبال

 والرخصة رمحة، وقد ((.كما أن رفع الشك قد يكون رمحة وقد يكون عقوبة  ،ب الرخصة قد يكون عقوبةيوج
تكرهوا شيئًا وهو خري لكم، وعسى أن وعسى ان ) ): النفس أنفع كما يف اَلهاد، قال تعاىل  مكروهيكون 

فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا )) وقال تعاىل  (2)((.حتبوا شيئا وهو شر لكم ، واهلل يعلم وانتم ال تعلمون
 (3)((شيئاً وجيعل اهلل فيه خرياً كثرياً 

ُث يقول ، واملقصود هنا ان من الذنوب ما يكون سببًا خلفاء العلم النافع او بعضه، بل يكون سببًا لنسيان ما 
 (0).علم، والشتباه احلق بالباطل تقع الفنت بسبب ذلك

 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

                                                           
 .142-141من سورة املائدة ...(  تسألوا عن أشياء وال) اآلية  (1)
 .من سورة البقرة 216رقم ...( وعسى أن تكرهوا شيئاً ) اآلية  (2)
 .11من سورة النساء رقم..( فإن كرهتموهن) اآلية  (3)
 .145ص  0تفسر سورة آل عمران ج " اآلداب والتصوف" جمموع الفتاوى  (0)
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 الثالث المبحث
 أسلوب وآداب المحاورة

  -:المحاورة (1)أسلوب: أوالً 
جيب أن يكون أسلوب احملاور أسلوبًا علميًا فقهياً، يركز على موضوع احملاورة ويقدم األدلة من الكتاب  -1

ن قد استدل به من األدلة ما قد يكو  ، ُثالكرمي، ُث من السنة النبوية املطهرة ، ُث اإلمجاع إذا وجد
 .الشرعية

َوِمَن النَّاِس َمْن جيحَاِدلح يف اللَِّه بَِغرْيِ ِعْلٍم َواَل )) أما األسلوب غري العلمي فهو مرفوض، قال تعاىل
ِإنَّ الَِّذيَن جيحَاِدلحوَن يف َآيَاِت اللَِّه ِبَغرْيِ سحْلطَاٍن أَتَاهحْم ِإْن يف ))، وقال تعاىل  .(2)(( هحًدى َواَل ِكَتاٍب محِنريٍ 

ٌر َما هحْم بَِبالِِغيِه فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِإنَّهح هحَو السَِّميعح اْلَبِصريح   .(3)((صحدحورِِهْم ِإالَّ ِكب ْ
ل، واملعرب بوضوح عن املقصود، والبعيد عن اإلطناب ، باإلجياز املفيد وغري املخ أسلوب احملاور تازوأن مي -2

 .فقها، وعن األلفاظ املستغربة  وعن الزخرفة اللفظية،
جيب ان يرتب احملاور أدلته فيبدأ مبا أستشهد به من كتاب اهلل تعاىل، ُث مبا استشهد به  :األدلةترتيب  -3

، ُث ما ضي به النصوصوجه االستدالل، واحلكم الذ  تق من سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، مبيناً 
مع بيان ذلك من األدلة و  من القياس، أو االستحسان ، أو العرف أو غري اإلمجاع ُث من أستدل به

 .وجه االستدالل
صم وعن التعصب فإن ذلك منهي أن يكون أسلوب احملاور بعيدًا عن اهلجوم وعن احلرص على التخا -4

أبغض " قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:قالت " :بنص احلديث ، فعن عائشة رضى اهلل عنهاعنه 
"مح صِ اخلَ  لدُّ الرجال إىل اهلل اأَلَ 

ال يتناسب مع حماورة فإن ذلك  –أ  املولع باخلصومة، واحلريص عليها (0)
 .العلماء الذين ينشدون احلق ويسعون إليه ، أيا كان مصدره، والقائل به

                                                           
واألسلوب الفن، يقال أخذ فالن من أساليب القول، أ  أفانني : هو الطريق، والفن، واملذهب -بضم اهلمزة-األسلوب  (1)

يقال للسطر من النحل أسلوب، وكل طريق ممتد فهو أسلوب ، واألسلوب مبعناه العام هو طريق " منه، وقال ابن منظور 
لفاظ وحسن ترتيبها للتعبري عن األفكار واملعاين اليت جتول بذهن اإلنسان، الكتابة، أو طريقة اإلنشاء، أو طريقة اختبار األ

اإلجياز واالطناب، : أو الطريقة اليت يسلكها اإلنسان للتعبري عن أفكاره، وَتتلف طريقة التعبري من فن إىل فن، من حيث
طروحة للحوار، وهذا األسلوب حيتاز والسهولة واإلعراب ونقصد هنا ما خيتار به األسلوب العلمي يف تناول القضايا امل

 .باإلجياز املعتذر غري احملل، والبعد عن اإلطناب، وعن الزخرفة اللفظية، واحملسنات البديعية
 .من سورة احلج 1رقم ...( ومن الناس ) اآلية  (2)
من سورة  24ة ، واآلية من نفس السور  34من سورة غافر، وانظر قبلها اآلية  46رقم ...( إن الذين جيادلون ) اآلية  (3)

 .لقمان
متفق عليه، وأخرجه الرتمذ  والنسائي عن عائشة رضى اهلل عنها ورواه عنها أيضاً اإلمام أمحد ..." أبغض الرجال" حديث (0)

 ".16ص  1التيسري للمغاو  ج  –
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األسلوب يف مناقشة األدلة، جيب أن يكون الغرض منه فهم وجهة نظر احملاور، : مناقشة األدلة -4
يف دليل، أو نقل عن مصدر ، وذلك بإعطاء كل  ، أو وجهواستكشاف ما عنده من فهم يف نص

أدلته، املنقولة وغري املنقولة، ُث إقرار ما اتفقا عليه، ومتابعة  حماور الفرصة كاملة ليربز حججه، ويوضح
 .احلوار فيما اختلفوا فيه، دون حلجج أو تعصب

 .آداب المحاورة( ب)
املقصود من احملاورة بأمسى آيات التناول  قيق الغرضداب اليت يرتتب عليها حتونذكر فيما يلي مجلة من هذه اآل

 .العلمي للوصول إىل النتائج املوجودة منها

بالقول احلسن، واألسلوب اللني يف أثناء احلوار، وهذا ما أرشدنا اهلل تعاىل إليه يف أثناء خماطبة  االلتزام -1
 (1)((.اس حسناوقولوا للن)) غري مسلمني، قال تعاىل مالغري، سواء أكانوا مسلمني أ

اْذَهْب  ))وهارون ملا أمرمها بدعوة فرعون إىل اإلميان عليه السالم وقال تعاىل ملوسى –وهو عام 
فَ قحواَل َلهح قَ ْواًل لَي ًِّنا َلَعلَّهح ( 03)اْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَّهح طََغى ( 02)أَْنَت َوَأخحو ََ بَِآيَاِت َواَل تَِنَيا يف ذِْكرِ  

َواَل جتحَاِدلحوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنح ِإالَّ الَِّذيَن ظََلمحوا ِمن ْهحْم  وقوله تعاىل (2)((يَ َتذَكَّرح َأْو خَيَْشى
َنا َوأحْنزَِل إِلَْيكحْم َوِإهَلحَنا َوِإهَلحكحْم َواِحٌد َوحَنْنح َلهح محْسِلمح   (3...")ونَ َوقحولحوا َآَمنَّا بِالَِّذ  أحْنزَِل إِلَي ْ

هو من مكارم األخالق، وقد ارتضاه اهلل تعاىل وأحبه يف خماطبة الغري حىت ولو  فحسن القول ولينه 
 من املسلمني غري مسلم فما بالك باحلوار بني أهل العلمالغري  كان

من الفقهاء اجملتهدين، ويبني هلم أن غايته الوصول إىل احلق، ألننا  لرأيهأن يقدر وحيرتم آراء املخالفني  -2
ما تقضي به الشريعة اإلسالمية يف املسائل املعروضة للحوار، وحسبنا ما جرى  مجيعًا أمناء على معرفة

من مناقشات مكتوبة، وغري مكتوبة بني سلفنا الصاحل من فقهائنا، ومنها رسالة اإلمام مالك بن أنس ، 
 ،.لليث بن سعد ، حول عمل أهل املدينة

 حممد بن احلسن الشيباين يف كثري واملناظرات اليت َتت بني الشافعي أثناء وجوده بالعراق وبني
 من املسائل ورفعت هذه املناظرات إىل الرشيد فسر منها

 .ورسالة أىب حنيفة أيضاً لعثمان البيت رضى اهلل عنهم مجيعاً   

وقد بني كل يف رسالته األدلة اليت استند إليها يف حكم املسائل موضوع الرسائل ومناقشاً 
أدلة الرأ  األخر اليت استند إليها بكل تقدير ، واحرتام، وموضحًا ان الغاية واهلدف من الرسالة هي 

                                                           
 .من سورة البقرة13رقم ..." وقولوا للناس" اآلية  (1)
 .من سورة طه 00-02رقم  من..." اذهب أنت وأخو َ" اآليات  (2)
 .من سورة العنكبوت 06رقم ..." وال جتادلوا أهل" اآلية (3)
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قوع يف الزلل، الوصول إىل احلق ، وأن ما دفعه إىل الكتابة إليه إال حرصه عليه، وخوفه عليه من الو 
) وأن قصده هو النصيحة هلل تعاىل وحده، والنظر لك، والظن بك، مع الدعاء بالعصمة للجميع فقال

، وسأورد ...(فانا اهلل وإيا َ من كل مكروهوإيا َ بطاعته يف السر والعالنية، وعا اهللاما بعد عصمنا 
 .نص الرسائل يف انواع احملاورة

ملا أن األدلة طاول إىل احلق، سواء كان مطابقًا ملذهبه أو مغايرًا له، أن يقصد العامل من حماورته الوص -3
تقضى بذلك ، وحينئذ يكون كل منهما مأجوراً، واملناظرة يف العلم لنصرة احلق عبادة، وألحد ثالثة 

 (.1)حرام، لقهر مسلم، وإظهار علم ، ونيل دنيا أو مال أو قبول
فرق بني أن تظهر الضالة على يده أو على يد لضالة، ال ين يف طلب احلق كناشد اأن يكون املتحاورا -0

ه إذا عرفه اخلطأ، وأظهر له احلق، والرجوع إىل احلق من يعاونه، ويرى رفيقة معينًا ال خصمًا ، ويشكر 
 .فضيلة وهو خري من التماد  يف الباطل كما قال عمر رضى اهلل عنه

فريضة حمكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدِل  أما بعد، فإن القضاء:" كتب عمر إىل أيب موسى:  فقد
إليك، فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له، آس الناس يف جملسك ويف وجهك وقضائك، حىت ال يطمع شريف 
يف حيفك، وال ييأس ضعيف من عدلك، البينة على املدعي، واليمني على من أنكر، والصلح جائز بني 

رم حالاًل، ومن ادعى حقاً غائباً أو بينة فاضرب له أمداً ينتهي إليه، فإن املسلمني، إال صلحاً أحل حراماً أو ح
وال بينه أعطيته حبقه وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ يف العذر وأجلى للعلماء، 
ال  مينعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشد َ أن تراجع يف احلق، فإن احلق قدمي

واملسلمون عدول بعضهم على بعض، إال جمربًا عليه  يبطل شيء، ومراجعة احلق خري من التماد  يف الباطل،
شهادة زور، أو جملودًا يف حد، أو ظنينًا يف والء أو قرابة، فإن اهلل تعاىل توىل من العباد السرائر، وسرت عليهم 

، ُث قايس أدِل إليك مما ورد عليك مما ليس يف قرآن وال سنة، ُث الفهم الفهم فيما احلدود إال بالبينات واألميان
وإيا َ الغضب والقلق األمور عند ذلك واعرف األمثال، ُث اعمد فيما ترى إىل أحبها إىل اهلل وأشبهها باحلق، 

فإن القضاء يف مواطن احلق منا  -شك أبو عبيد -،والضجر، والتأذ  بالناس والتنكر عند اخلصومة أو اخلصوم
ب اهلل به األجر، وحيسن به الذكر، فمن خلصت نيته يف احلق ولو على نفسه كفاه اهلل ما بينه وبني يوج

فما ظنك . إال ما كان خالصاً ،الناس، ومن تزين مبا ليس يف نفسه شانه اهلل، فإن اهلل تعاىل ال يقبل من العباد 
فقلت لكثري هل : قال أبو عبيد ". اهللبثواب عند اهلل يف عاجل رزقه وخزائن رمحته، والسالم عليك ورمحة 

 (2)ال، وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول احلكم والشهادة: أسنده جعفر؟ قال

 (ما ناظرت أحدا فأحببت أن خيطئ:) يرو  اخلالل عن الشافعي قولهو 
                                                           

 (.241ص  4ج )رد احملتار على الدر املختار  (1)
 1أعالم املوقعني ج  (2)
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ما ناظرت أحدا قط إال " :ويقول حسن الكرابيسي وهو أحد رواة املذهب القدمي قال اإلمام الشافعي
أحببت أن يوفق أو يسدد ويعان، ويكون عليه رعاية من اهلل وحفظ، وما ناظرت أحدا إال ومل أبال بني اهلل 

 .احلق على لساين أو على لسانه

ما عرضت احلجة على أحد فيقبلها إال عظم يف عيين، وال عرضتها :" يقول الربيع مسعت الشافعي يقولو 
 ". سقط من عيينعلى أحد فردها إال

ما أوردت احلق واحلجة على أحد فقبلها مين إال هبته، واعتقدت مودته، وال كابرين على احلق :" ويقول
 ".أحد ودافع احلجة إال سقط من عيين

 (1")ما ضحك من خطاً رجل إال ثبت صوابه يف قلبه:" ويقول
ني يف هذا تخصصمن امل وخباصة فيهاحتديد موضوع احملاورة وزماهنا ، ومكاهنا، والعلماء املشاركني  -4

، كل ذلك يشعر جبديتها وأمهيتها ، ومتابعة أهل العلم ملا جير  فيها، وما تنتهي إليه هذه  املوضوع
 .احملاورات من نتائج

 :أنواع الحوار
يف  ةشفاهاحلوار قد يكون بالكتابة بني العلماء واجملتهدين يف القضايا املختلف يف حكمها، وقد يكون 

 .جملس للحوار 

فأبرزها ما جرى من احلوار بني اإلمام مالك بن أنس والليث بن  أما األولى وهي المحاورة المكتوبة
- :فيما يليا سعد رضى اهلل عنهما ونظراً ألمهية هذه املناظرة أوردمه

نه عنده أو حيث كان اإلمام مالك يرى أن عمل اهل المدينة حجة مقدمة على القياس وعلى خبر الواحد 
منهما، إذ عملهم مبنزلة روايتهم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، ورواية مجاعة عن مجاعة أوىل  أقوى

 .، وخالفه مجهور الفقهاء يف ذلكبالتقدم من رواية فرد عن فرد

 (2) كتبت إىل الليث بن سعد يف ذلك ورد عليه الليث برسالة مطولةفقد   

                                                           
 .110تواِل التأسيس مبعاِل ابن ادريس ، ابن حجر العسقالين ، ص  (1)
سالم عليكم، فإين امحد اهلل إليك الذ  ال إله . من مالك بن أنس إىل الليث بن سعد :رسالة مالك إىل الليث بن سعد (2)

اعلم رمحك اهلل انه بلغين انك . اما بعد عصمنا اهلل وإيا َ بطاعته يف السر والعالنية وعافانا وإيا َ من كل مكروه. إال هو
حنن فيه وأنت يف إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل  تفيت الناس بأشياء خمالفة ملا عليه مجاعة الناس عندنا وببلدنا الذ 

واعتمادها على ما جاءهم منك، حقيق بأن َتاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة =بلد َ وحاجة من قبلك اليك 
فبشر عباد  الذين : والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار، وقال تعاىل: باتباعه ، فان اهلل تعاىل يقول يف كتابه 

فإمنا الناس تبع ألهل املدينة ، اليها كانت اهلجرة وِبا نزل القرآن وأحل احلالل وحرم .." معون القول فيتبعون أحسنهيست
احلرام إذ رسول اهلل بني أظهرهم حيضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويسن هلم فيتبعونه، حىت توفاه اهلل واختار له ما 
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ُث قام من بعده أتبع الناس له من امته ممن وِل االمر من بعده فما نزل ِبم مما . بركاتهعنده صلوات اهلل عليه ورمحته و 
علموا انفذوه، وما مل يكن عندهم فيه علم سألوا عنه ، ُث أخذوا بأقوى ما وجدوا يف ذلك يف اجتهادهم وحداثة عهدهم، 

غريه، ُث كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك وإن خالفهم خمالف أو قال أمرَؤ غريه أقوى منه وأوىل تر َ قوله وعمل ب
السبيل ويتبعون تلك السنن، فإذا كان األمر باملدينة ظاهراً معمواًل به مل أر ألحد خالفه للذ  يف أيديهم من تلك الوراثة 

ليه من اليت ال جيوز الحد انتحاهلا وال ادعاؤها، ولو ذهب أهل األمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذ  مضى ع
فأنظر رمحك اهلل فيما كتبت اليك فيه . مضى منا، مل يكونوا من ذلك على ثقة، ومل يكن هلم من ذلك الذ  جاز هلم

لنفسك واعلم اين أرجوا ان ال يكون دعائي إىل ما كتبت به إليك اال النصيحة هلل تعاىل وحده، والنظر لك والظن بك، 
وفقنا اهلل وإيا َ لطاعته وطاعة رسوله يف كل أمر وعلى  . لم اين مل آلك نصحاً فأنزل كتايب منك منزلته، فانك إن فعلت تع

 .والسالم عليك ورمحة اهلل، وكتب يوم األحد لتسع مضني من صفر. كل حال
 .رسالة الليث ابن سعد إىل مالك بن أنس: ثانياً 

. وايا َ، وأحسن لنا العافية يف الدنيا واآلخرةعافانا اهلل : سالم عليك، فإين أمحد إليك اهلل الذ  ال إله إال هو ، أما بعد
قد بلغين كتابك تذكر فيه من صالح حالكم الذ  يسرين ، فأدام اهلل ذلك لكم وأَته بالعون على شكره والزيادة من 
إحسانه، وذكرت نظر َ يف الكتب اليت بعثت ِبا إليك وإقامتك إياها وختمك عليها خباَتك، وقد أتتنا فجزا َ اهلل عما 

مت منها خرياً، فإهنا كتب انتهت إلينا عنك فأحببت ان أبلغ حقيقتها بنظر َ فيها ، وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت قد
إليك فيه من تقومي ما أتاين عنك إىل ابتدائي بالنصيحة، ورجوت أن يكون هلا عند  موضع، وأنه مل مينعك من ذلك فيما 

أذاكر َ مثل هذا، وأنه بلغك أين أفيت بأشياء خمالفة ملا عليه مجاعة الناس  خال إال أن يكون رأيك فينا مجياًل إال ألين مل
عندكم، وأين حيق على اخلوف على نفسي العتماد من قلِب على ما أفتيهم به ، وأن الناس تبع ألهل املدينة اليت إليها  

، ووقع مين باملوقع الذ  حتب، كانت اهلجرة وِبا نزل القرآن، وقد أصبت بالذ  كتبت به من ذلك إن شاء اهلل تعاىل 
وما أجد أحداً ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا وال أشد تفضياًل لعلماء أهل املدينة الذين مضوا وال آخذ لفتياهم فيما 

باملدينة  -اتفقوا عليه مين واحلمد هلل رب العاملني ال شريك له، وأما ما ذكرت من مقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
نزول القرآن ِبا عليه بني ظهر  أصحابه وما علمهم اهلل منه وان الناس صاروا به تبعًا هلم فيه فكما ذكرت، وأما ما و 

والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى اهلل عنهم ورضوا : )) ذكرت من قول اهلل تعاىل
فإن  " 144سورة التوبة آية رقم (( " خالدين فيها أبداً، ذلك الفوز العظيم عنه وأعد هلم جنات جتر  من حتتها االهنار

كثريًا من أولئك السابقني األولني خرجوا إىل اَلهاد يف سبيل اهلل ابتغاء مرضاة اهلل فجندوا األجناد واجتمع إليهم الناس 
يف كل جند منهم طائفة يعلمون كتاب اهلل فأظهروا بني ظهرانيهم كتاب اهلل وسنة نبيه ومل يكتموهم شيئًا علموه، وكان 

وسنة نبيه وجيتهدون برأيهم فيما مل يفسره هلم القرآن والسنة، وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين اختارهم 
املسلمون ألنفسهم، ومل يكن أولئك الثالثة مضيعني ألجناد املسلمني وال غافلني عنهم، بل كانوا يكتبون يف األمر اليسري 
إلقامة الدين واحلذر من االختالف بكتاب اهلل وسنة نبيه، فلم يرتكوا أمرًا فسره القرآن أو عمل به النِب صلى اهلل عليه 
وسلم أو ائتمروا فيه بعده إال علمومهوه، فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبصر والشام 

ومل يزالوا عليه حىت قبضوا مل يأمروهم بغريه ، فال نراه جيوز ألجناد املسلمني أن والعراق على عهد أيب بكر وعمر وعثمان 
حيدثوا اليوم أمراً مل يعمل به سلفهم من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والتابعني هلم، مع أن أصحاب رسول اهلل 

 .ين قد عرفت ان قد علمتها كتبت ِبا إليكصلى اهلل عليه وسلم قد اختلفوا بعد يف الفتيا يف أشياء كثرية، ولوال أ
ُث أختلف التابعون يف أشياء بعد أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سعيد بن املسيب ونظراؤه أشد االختالف ، ُث   

اختلف الذين كانوا بعدهم فحضرهتم باملدينة وغريها ورأسهم يومئذ ابن شهاب وربيعة بن أيب عبدالرمحن وكان من خالف 
بيعة لبعض ما قد مضى ما قد عرفت وحضرت، ومسعت قولك فيه وقول ذو  الرأ  من أهل املدينة حيىي بن سعيد وعبيد ر 

وذاكرتك انت . اهلل بن عمر وكثري بن فرقد وغري كثري ممن هو أسن منه حىت اضطر َ ما كرهت من ذلك إىل فراق جملسه
، فكنتما من املوافقني فيما أنكرت ، تكرهان منه ما اكرهه، ومع وعبدالعزيز بن عبداهلل بعض ما نعيب على ربيعة من ذلك

ذلك حبمد اهلل عند ربيعة خري كثري، وعقل أصيل، ولسان بليغ ، وفضل مستبني، وطريقة حسنة يف اإلسالم، ومودة 
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ري إذا وكان يكون من ابن شهاب اختالف كث. إلخواته عامة ولنا خاصة، رمحه اهلل وغفر له وجزاه بأحسن من عمله 
لقيناه، وإذا كاتبه بعضنا فرمبا كتب إليه يف الشيء الواحد على فضل رأيه وعلمه بثالثة انواع ينقض بعضها بعضاً، وال 

وقد عرفت أيضاً عيب إنكاره إياه  .يشعر بالذ  مضى من رأيه يف ذلك ، فهذا الذ  يدعوين إىل تر َ ما أنكرت تركي إياه
ني الصالتني ليلة املطر، ومطر الشام أكثر من مطر املدينة مبا ال يعلمه إال اهلل مل جيمع ان جيمع أحد من أجناد املسلمني ب

منهم إمام قط يف ليلة مطر، وفيهم أبو عبيدة بن اَلراح وخالد بن الوليد ويزيد بن أيب سفيان وعمرو بن العاص ومعاذ بن 
يأِت معاذ : " وقال " باحلالل واحلرام معاذ بن جبل أعلمكم: " جبل، وقد بلغنا ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

وشرحبيل بن حسنة وأبو الدرداء وبالل بن رباح، وكان أبو ذر مبصر والزبري بن العوام " يوم القيامة بني يد  العلماء برتوة
اليمان وسعد بن أيب وقاص، وحبمص سبعون من أهل بدر، وبأجناد املسلمني كلها وبالعراق ابن مسعود وحذيفة بن 

وعمران بن حصني، ونزهلا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه يف اَلنة سنني، وكان معه من أصحاب رسول 
، ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد وميني صاحب احلق ، . اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلم جيمعوا بني املغرب والعشاء قط

، ومل يقض به أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالشام وحبمص وال وقد عرفت أنه مل ينزل يقتضى باملدينة به 
مبصر وال بالعراق ، ومل يكتب به إليهم اخللفاء الراشدون  أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ُث وِل عمر بن عبدالعزيز وكان  

من أمر الناس ، فكتب إليه  كما قد علمت يف إحياء السنن واَلد يف إقامكة الدين واإلصابة يف الرأ  والعلم مبا مضى
: إنك كنت تقضي باملدينة بشهادة الشاهد الواحد وميني صاحب احلق، فكتب إليه عمر بن عبدالعزيز: رزيق بن احلكم 

إنا كنا نقضي بذلك باملدينة، فوجدنا اهل الشام على غري ذلك، فال نقضي إال بشهادة رجلني عدلني او رجل وامرأتني، 
 .واملغرب قط ليلة املطر، واملطر يسكب عليه يف منزله الذ  كان فيه خبَناصرة ساكناً  ومل جيمع بني العشاء

ومن ذلك أن أهل املدينة يقضون يف صدقات النساء اهنا مىت شاءت أن تتكلم يف مؤخر صداقها تكلمت فدفع إليها ، 
ن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل وقد وافق أهل العراق أهل املدينة على ذلك وأهل الشام وأهل مصر، ومل يقض أحد م

 .عليه وسلم وال من بعدهم المرأة بصداقها املؤخر إال أن يفرق بينهما موت أو طالق فتقوم على حقها
إنه ال يكون عليه طالق حىت يوقف وإن مرت أربعة األشهر، وقد حدثين نافع عن عبداهلل بن : ومن ذلك قوهلم يف اإليالء

ال حيل : " انه كان يقول يف اإليالء الذ  ذكر اهلل يف كتابه -ك التوقيف بعد األشهروهو الذ  كان يرو  عنه ذل -عمر
إن لبث بعد أربعة األشهر اليت مسى اهلل : ، وانتم تقولون" للموِل إذا بلغ األجل إال أن يفيء كما أمر اهلل أو يعزم الطالق

ن وزيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب وأبا سلمة بن يف كتابه ومل يوقف مل يكن عليه طالق، وقد بلغنا ان عثمان بن عفا
إذا مضت أربعة األشهر فهي تطليقة بائنة، وقال سعيد بن املسيب وأبو بكر بن : عبدالرمحن بن عوف قالوا يف اإليالء 

ومن ذلك أن . إذا مضت أربعة األشهر فهي تطليقة، وله الرجعة يف العدة: عبدالرمحن بن احلارث بن هشام وابن شهاب
إذا ملك الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة، وإن طلقت نفسها ثالثا فيه تطليقة، : د بن ثابت كان يقول زي

وقضى بذلك عبدامللك بن مروان، وكان ربيعة بن عبدالرمحن يقوله، وقد كاد الناس جيتمعون على اهنا إن اختارت زوجها 
 كانت له عليها الرجعة، وإن طلقت نفسها ثالثًا بانت منه ومل مل يكن فيه طالق، وإن اختارت نفسها واحدة او اثنتني

إمنا ملكتك واحدة، : حتل له حىت تنكح زوجًا غريه فيدخل ِبا ُث ميوت او يطلقها، إال أن يرد عليها يف جملسه فيقول 
ُث اشرتاها زوجها ومن ذلك أن عبداهلل بن مسعود كان يقول  أميا رجل تزوج امًة . فيستخلف وخيلى بينه وبني امرأته

 .فاشرتاؤه إياها ثالث تطليقات، وكان ربيعة يقول ذلك ، وإن تزوجت املرأة احلرة عبداً فاشرتته فمثل ذلك
وقد بَلغنا عنكم شيئًا من الفتيا مستكرهاً،  وقد كنت كتبت إليك يف بعضها فلم جتبين يف كتايب، فتخوفت أن تكون     

 شيء مما أنكره وفيما أوردت فيه على رأيك، وذلك انه بلغين أنك أمرت َزفر بن استثقلت ذلك، فرتكت الكتاب إليك يف
أن يقدم الصالة قبل اخلطبة، فأعظمت ذلك، ألن اخلطبة واالستسقاء كهيئة يوم  -حني أراد أن يستسقي -عاصم اهلالِل

قد استسقى عمر بن عبدالعزيز وأبو اَلمعة إال ان اإلمام إذا دنا من فراغه من اخلطبة فدعا حول رداءه ُث نزل فصلى، و 
بكر بن حممد بن عمرو بن حزم وغريمها، فكلهم يقدم اخلطبة والدعاء قبل الصالة، فاستهرت الناس كلهم فعل زفر بن 

 .عاصم من ذلك واستنكروه
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الشفهية اليت تكون غالبًا يف جمالس العلم وتارة يف جمالس األمراء واحلكام فمن أما الثانية وهي احملاورة 
- :ذلك

موسى عليه الصالة والسالم  بني احملاورات اليت وردت يف كتاب اهلل تعاىل ومنها احملاورة اليت َتت: أواًل 
 .4ص  نصها من قبل سبقوقد . من سورة الشعراء 41-14يف اآليات  –وبني فرعون 

 :قال تعاىل: واحملاورة اليت جرت بني الرجل املؤمن من آل فرعون وبني فرعون ومن آمن به

َل ِديَنكحْم َأْو َأْن يحْظِهَر يف ))  اأْلَْرِض اْلَفَساَد  َوقَاَل ِفْرَعْونح َذرحوين أَقْ تحْل محوَسى َوْلَيْدعح َربَّهح ِإينِّ َأَخافح َأْن ي حَبدِّ
َوقَاَل َرجحٌل محْؤِمٌن ِمْن ( 24) عحْذتح ِبَريبِّ َوَربِّكحْم ِمْن كحلِّ محَتَكربٍِّ اَل ي حْؤِمنح بِيَ ْوِم احلَِْساِب َوقَاَل محوَسى ِإينِّ ( 26)

َوِإْن َيكح َكاِذبًا فَ َعَلْيِه  َربِّكحْم َآِل ِفْرَعْوَن َيْكتحمح ِإميَانَهح أَتَ ْقت حلحوَن َرجحاًل َأْن يَ قحوَل َريبَِّ اللَّهح َوَقْد َجاءَكحْم بِاْلبَ ي َِّناِت ِمْن 
اٌب  يَا قَ ْوِم َلكحمح ( 21)َكِذبحهح َوِإْن َيكح َصاِدقًا يحِصْبكحْم بَ ْعضح الَِّذ  يَِعدحكحْم ِإنَّ اللََّه اَل يَ ْهِد  َمْن هحَو محْسِرٌف َكذَّ

ِه ِإْن َجاَءنَا قَاَل ِفْرَعْونح َما أحرِيكحْم ِإالَّ َما أََرى َوَما اْلمحْلكح اْليَ ْوَم ظَاِهرِيَن يف اأْلَْرِض َفَمْن يَ ْنصحرحنَا ِمْن بَْأِس اللَّ 
ِمْثَل َدْأِب ( 34)َوقَاَل الَِّذ  َآَمَن يَا قَ ْوِم ِإينِّ َأَخافح َعَلْيكحْم ِمْثَل يَ ْوِم اأْلَْحَزاِب ( 25)أَْهِديكحْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشاِد 
َويَا قَ ْوِم ِإينِّ َأَخافح َعَلْيكحْم يَ ْوَم الت ََّناِد ( 31)ِذيَن ِمْن بَ ْعِدِهْم َوَما اللَّهح يحرِيدح ظحْلًما لِْلِعَباِد قَ ْوِم نحوٍح َوَعاٍد َومَثحوَد َوالَّ 

ْد َجاءَكحْم َوَلقَ ( 33)يَ ْوَم ت حَولُّوَن محْدِبرِيَن َما َلكحْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصٍم َوَمْن يحْضِلِل اللَّهح َفَما َلهح ِمْن َهاٍد ( 32)
اللَّهح ِمْن بَ ْعِدِه َرسحواًل   يحوسحفح ِمْن قَ ْبلح بِاْلبَ ي َِّناِت َفَما زِْلتحْم يف َشكٍّ ممَّا َجاءَكحْم ِبِه َحىتَّ ِإَذا َهَلَك ق حْلتحْم َلْن يَ ب َْعثَ 

َآيَاِت اللَِّه ِبَغرْيِ سحْلطَاٍن أَتَاهحْم َكب حَر َمْقًتا ِعْنَد  الَِّذيَن جيحَاِدلحوَن يف ( 30)َكَذِلَك يحِضلُّ اللَّهح َمْن هحَو محْسِرٌف محْرتَاٌب 
َوقَاَل ِفْرَعْونح يَا َهاَمانح اْبِن ِل َصْرًحا ( 34)اللَِّه َوِعْنَد الَِّذيَن َآَمنحوا َكَذِلَك َيْطَبعح اللَّهح َعَلى كحلِّ قَ ْلِب محَتَكربٍِّ َجبَّاٍر 

َأْسَباَب السََّمَواِت فََأطَِّلَع ِإىَل إَِلِه محوَسى َوِإينِّ أَلَظحنُّهح َكاِذبًا وََكَذِلَك زحيَِّن لِِفْرَعْوَن سحوءح ( 36)َلَعلِّي أَبْ لحغح اأْلَْسَباَب 

                                                                                                                                                                                

نهما ما جتب فيه إنه ال جتب عليهما الصدقة حىت يكون لكل واحد م: ومن ذلك انه بلغين انك تقول يف اخلليطني يف املال    
الصدقة، ويف كتاب عمر بن اخلطاب انه جيب عليهما الصدقة ويرتادان بالسوية ، وقد كان ذلك يعمل به يف والية عمر 
بن عبدالعزيز قبلكم وغريه، والذ  حدثنا به حيىي بن سعيد ومل يكن بدون أفاضل العلماء يف زمانه فرمحه اهلل وغفر له 

 . وجعل اَلنة مصريه
إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل سلعة فتقاضى طائفة من مثنها أو أنفق املشرت  طائفة : ذلك انه بلغين انك تقول  ومن    

منها انه يأخذ ما وجد من متاعه، وكان الناس على ان البائع إذا تقاضى من مثنها شيئاً أو أنفق املشرت  منها شيئاً فليست 
هلل عليه وسلم مل يعط الزبري بن العوام إال لفرس واحد، والناس كلهم حيدثون ومن ذلك أنك تذكر أن النِب صلى ا. بعينها

أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق : أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسني ومنعه الفرس الثالث ، واألمة كلهم على هذا احلديث
. ان َتالف األمة أمجعني -ضيمسعته من رجل مر =وإن كنت  -فلم يكن ينبغي لك: وأهل إفريقية، ال خيتلف فيه اثنان

وقد تركت أشياء كثرية من أشباه هذا ، وأنا أحب توفيق اهلل إيا َ وطول بقائك، ملا أرجو للناس يف ذلك من املنفعة، وما 
أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك مع استئناسي مبكانك، وإن نأت الدار، فهذه منزلتك عند  ورأيي فيك فاستيقنه، وال 

 خبرب َ وحالك وحال ولد َ وأهلك وحاجة إن كانت لك أو ألحد يوصل بك، فإين أسر بذلك، كتبت ترت َ الكتاب إِل
إليك وحنن صاحلون معافون واحلمد هلل، نسأل اهلل أن يرزقنا وإياكم شكر ما أوالنا وَتام ما انعم به علينا، والسالم عليك 

 . 33يف كتاب العامل واملتعلم أليب حنيفة النعمان ص : عنهما ويراجع خمتارات أيب حنيفة وعثمان البيت رضى اهلل. ورمحة اهلل
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ْهدِكحْم َسِبيَل الرََّشاِد َوقَاَل الَِّذ  َآَمَن يَا قَ ْوِم اتَِّبعحوِن أَ ( 34)َعَمِلِه َوصحدَّ َعِن السَِّبيِل َوَما َكْيدح ِفْرَعْوَن ِإالَّ يف تَ َباٍب 
نْ َيا َمَتاٌع َوِإنَّ اآْلَِخرََة ِهَي َدارح اْلَقرَاِر ( 31) َا َهِذِه احْلََياةح الدُّ َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفاَل جيحَْزى ِإالَّ ِمثْ َلَها ( 35)يَا قَ ْوِم ِإمنَّ

َويَا قَ ْوِم ( 04)أحولَِئَك َيْدخحلحوَن اَْلَنََّة ي حْرَزقحوَن ِفيَها ِبَغرْيِ ِحَساٍب َوَمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أحنْ َثى َوهحَو محْؤِمٌن فَ 
َتْدعحوَنيِن أِلَْكفحَر بِاللَِّه َوأحْشر ََِ بِِه َما لَْيَس ِل بِِه ِعْلٌم َوأَنَا ( 01)َما ِل أَْدعحوكحْم ِإىَل النََّجاِة َوَتْدعحوَنيِن ِإىَل النَّاِر 

نْ َيا َواَل يف اآْلَِخرَِة َوَأنَّ َمَردَّنَا ِإىَل ( 02)ِإىَل اْلَعزِيِز اْلَغفَّاِر  أَْدعحوكحمْ  َا َتْدعحوَنيِن إِلَْيِه َلْيَس َلهح َدْعَوٌة يف الدُّ اَل َجَرَم أمنَّ
أحفَ وِّضح أَْمرِ  ِإىَل اللَِّه ِإنَّ اللََّه َبِصرٌي َفَسَتْذكحرحوَن َما أَقحولح َلكحْم وَ ( 03)اللَِّه َوَأنَّ اْلمحْسرِِفنَي هحْم َأْصَحابح النَّاِر 

 .(1)((فَ َوقَاهح اللَّهح َسيَِّئاِت َما َمَكرحوا َوَحاَق بَِآِل ِفْرَعْوَن سحوءح اْلَعَذابِ ( 00)بِاْلِعَباِد 

احملاورة اليت جرت بني القاضي أيب بكر حممد بن الطيب " احملاورات يف دائرة العقائد ومنها  : وثانياً 
يف ترتيب املدار َ وأوردها القاضي  عياض  الباقالين حبضرة ملك الروم وقد أوردها ابن كثري يف البداية  والنهاية 

بن مرمي عليه السالم، عن انشقاق القمر، وعن املسيح عيسى  قساوسة ورهبان الدين املسيحي حيث سأله
وقد كانت ردوده يف  ، وكون احلق جل شأنه مل يلد ومل يولد،وعما حدث من القرية على عائشة رضى اهلل عنها

 .ودحض األباطيل .(2)غاية احلكمة وبعد النظر والذكاء املفرط يف كيفية رد الشبهات

) شهاب الدين القرايف املالكي البصر  ومن ذلك أيضاً احملاورات اليت َتت بني أيب العباس أمحد بن ادريس
ه  ، يف قول بعض 664املتويف سنة ) واإلمام عبدالعزيز بن عبدالسالم فخر الدين الدمشقي( ه 610املتويف 

 ".النهي ال يقتضي التكرار" األصوليني 

 .واملناظرة بني اإلمام الشافعي واإلمام أمحد بن حنبل يف شأن تار َ الصالة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وأخر دعوانا أن " 
 ."وصحبه أمجعني ومن هنج هنجهم وسار على هديهم إىل يوم الدين

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .من سورة غافر 04-26من ...( وقال فرعون ذروين أقتل موسى) اآليات   (1)
 .344ص   11، والبداية والنهاية البن كثري ج  61-44ترتيب املدار َ ص   (2)
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 النتــائـــج
- :أن نستخلص النتائج التالية" اإلسالميةاحلوار بني أتباع املذاهب " ميكننا بعد دراسة هذا املوضوع 

  هو مراجعة كل واحد املتحاورين أخاه فيما يذكره من أدله، وما يقدم من حجج ، وجماوبته عن احلوار
دون خصومة، جماوبة ومراجعة عمادها العقل والعلم والفكر  –كل ما يثريه من اعرتاضات، أو قضايا 

 .الواعي اليقظ الذ  يؤد  إىل ترجيح دليل، أو دفع شبهة، بغية الوصول إىل احلق
 علمي والفقهي مشروع، بأدلة من كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ، ومما يقضي احلوار ال

 .به النقل والعقل
وتارة يكون واجباً ، إذا كان إلحقاق حق، وإبطال باطل، وقد يكون حراماً إذا كان إلظهار علم، ونيل 

 قق فائدة شرعية ، وما سوى ذلك يكون مندويا ومستحباً طاملا انه حي...دنيا أو مال
واحلوار له أمهية كربى ، تظهر من عقد جمالس احلوار وهو اجتماع العلماء اجملتهدين وحثهم على 

وبذلك ... دون تعصب أو حتيز إال للحق... راجحاً ح ما يرونه يترجكل مذهب و   يفالبحث يف األدلة املعتمدة 
 .ويعم البالد االسالمية التوادد ، والتقارب تضيق دائرة االختالف بينهم وتتقارب يف الوصول إىل احلق ،

  ذا دراسة شرعية دارساً  اإلسالميةوألمهية احلوار وجناحه جيب أن يكون احملاور يف رحاب املذاهب
 .، جمتهداً ، قاصداً الوصول إىل احلقملذهب معني

فال حوار يف يف الفروع الفقهية اليت اختلف الفقهاء يف حكمها،  منحصراً وأن يكون موضوع احلوار 
 .األحكام العقائدية ، وال األخالقية، وال األحكام الفقهية ذات األدلة القطعية

  يف اعتبارها وبناء األحكام عليها الفقهاء يف األدلة اليت اختلف  فإنه جيوز إجراؤه يف أصول الفقهأما ،
تقدم يف شروط  كما أشرنا إليه فيما.. ويف داللة النصوص من العام واخلاص، واجململ واملفسر

 .االجتهاد
 يف الشريعة اإلسالمية الفقهية ذات االدلة الظنية أمر حممود  أن االختالف يف بعض االحكام بينت كما

وهو أمارة قوة يف التشريع ، ال أمارة قصور او غفلة أو نسيان، امارة إحاطة وسعة أفق وصمود ال امارة 
 جل شأنه هو العامل مبن خلق، ألنه ضعف ، أوعجز 

وما فرطنا يف الكتاب من : ) ، وقال تعاىل  (1)"أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري" قال تعاىل 
نص على ذلك احلنفية، واملالكية، والشافعي  كما نص عليه الفقهاء   اختالفهم رمحة كما بينت أن  (2)((شيء

 (...واحلنابلة
                                                           

 .من سورة امللك 10رقم ...( أال يعلم من خلق) اآلية  (1)
 .من سورة االنعام 31رقم ...( وما فرطنا ) اآلية  (2)
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  ب الذ  تتم به خماطبة الغري، وحماورتهومما َتيزت به الشريعة اإلسالمية اهنا أرست ضوابط لألسلو- 
كان او غري مسلم ، وقد بينت ما جيب أن يتميز به أسلوب احملاور من إجياز غري خمل، وتعبري   لماً مس

عن اهلجوم والتخاصم والتعصب، فقد قال و طناب، عن املقصود، وبعد عن اإل معرب  فقهي واضح
احملاور  ترتيب احملاورة ضرورة ومن -" اهلل األلد اخلصمأبغض الرجال إىل" رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

وااللتزام بالقول احلسن واألسلوب اللني يف أثناء احلوار ، ...أدلته، ومناقشتها مناقشة علمية فقهية
 .واحرتام وتقدير رأ  املخالفني ، وأن يكون كل منهما قاصداً الوصول إىل احلق ، أيا كان القائل به

  كما حدث مع   -من حيث كوهنا تارة تكون كتابية بني أتباع املذاهب الفقهية أنواع احلوارُث أخرياً بينت
وتارة تكون . اإلمامني مالك بن أنس  والليث بن سعد ، وبني االمامني أيب حنيفة وعثمان البيت

 .، وقد ذكر مناذج لبعضهامشافهة يف جمالس العلم ، أو يف جمالس احلكام
فبتوفيق  وحمققًا للغرض ن يكن صواباً فإالبحث معربًا عما قصدت إظهاره فيه  واهلل أسأل أن يكون هذا

 .وعونه، وإن يكن خطأ فمين وأستغفر اهلل عما به من قصور أو تقصري جل شأنه اهلل
َنا ِإْصراً َكَما محََ  َرب ََّنا اَل ت حَؤاِخْذنَا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا َرب ََّنا (( َواَل  َرب ََّنا ْلَتهح َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلَناَواَل حَتِْمْل َعَلي ْ

ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا بِِه َواْعفح َعنَّا َواْغِفرْ   (3)((لََنا َوارمَحَْنا أَنَت َمْوالَنَا فَانصحْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ  حتحَمِّ
 (.216) سورة البقرة آية رقم 
 

 حسن علي الشاذلي. د  . أ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة
 :االختالف من سنن اهلل الكونية 

إنسانا أو حيوانا  ، وأنوثةاالختالف البد منه ، وهو ظاهرة صحية أرادها اخلالق ، ففي املخلوقات ذكورة 
 .أو نباتا ، بل أو مجاًدا ، حىت ال ينقطع إعمار الكون 

فليل وهنار ، : له املخلوق إىل اختالف تضاد و حولكن ذلك االختالف يف أصله اختالف تنوع إال إذا 
وأنه خلق الزوجني الذكر : ) قال سبحانه . وصحة ومرض ، ، وكفر وإميان ونور وظالم ، وحياة وموت 

  . 54 /النجم ( واألنثى 

الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم  بيده امللك وهو على كل شيء قديرتبارك الذي ) وقال عز وجل 
هو ) وقال سبحانه   1/ األنعام ) (لظلمات والنور وجعل ا) بحانه وقال س   2 - 1/ امللك ( أحسن عماًل 

( ومن كل شيء خلقنا زوجني ) وقال سبحانه   2/ التغابن ( الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 
 . 54/ الذاريات 

وعلى مستوى البشر خلقهم اهلل خمتلفي القدرات يف الذكاء واحلفظ والفهم ، بل يف السمع والبصر 
، والضعف والقوة والنشاط والكسل ، والغىن والفقر ، وكذلك خلقهم على اختالف يف الطبائع فكري والت

 . والنفسيات 

وعدم اإلشراك به شيئا ، وهذه العبادة مضبوطة  ، هي عبادته وحده، وملا خلق اهلل اخللق لغاية واحدة 
 إذا بينها اخلالق ، وقد بينها عن طريق الرسل بضوابط وكيفيات أرادها املعبود ، وال سبيل للخلق إىل معرفتها إال

ى إليهم ، وأمرهم بتبليغ األوامر والنواهي إىل الناس ، وقد أعطاهم اختارهم لتحمل هذه املهمة ، فأوح الذين
 . وكذب آخرون  ، فصدق بعضهم برساالت من بعث إليهم ، عالمات حىت يصدقوا من قبل املبعوث إليهم

صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم ،  –بن عبد اهلل  األنبياء واملرسلني حممد   وشاء اهلل أن يكون آخر  
وملا كانت . فبلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وكشف الغمة ، وجاهد يف اهلل حق جهاده حىت أتاه اليقني 

( سول اهلل وخامت النبيئني ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن ر : ) رسالته خامتة الرسائل ، قال اهلل تعاىل 
 . 54  /األحزاب 

رسوال إىل الناس  –وكان الرسل السابقون يرسلون إىل قومهم خاصة ، وكان حممد صلى اهلل عليه وسلم 
 –وقال ،  22 /سبأ ( وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا ) أمجعني إىل قيام الساعة ، قال اهلل تعاىل 

، مل تكن لتنتهي الرسالة  142/ األعراف ( ها الناس إين رسول اهلل إليكم مجيعا قل يا أي: )  -سبحانه 
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وتعاليمها بوفاة رسوهلا ، بل إن األمة اليت آمنت وصدقت هبا مأمورة بأن تبلغها إىل األجيال على مر العصور ،  
جاءت أحكامها  ، كما أن شريعتها البد أن تكون صاحلة يف مجيع األزمنة واألمكنة ، وملا كان ذلك كذلك

 . ثوابت ال اجتهاد فيها ، وقسم قابل لالجتهاد  : قسمني

غري أن بعض نصوصهما صرحية ال حيتمل التأويل حبال ،  ، ومدار هذه األحكام على القرآن والسنة
وقد فهم فقهاء الصحابة ذلك من مصاحبتهم  وبعضها اآلخر قابل للفهم بطرق خمتلفة بضوابط معينة ،

 . لصاحب الرسالة 

فكانت هذه الثوابت حمل إمجاع من الصحابة ، فإذا سئل أحدهم عن مسألة من هذا القبيل أفىت فيها من 
الكتاب والسنة ، وإذا سئل آخر عن نفس املسألة أجاب بنفس جواب صاحبه ، وحىت لو أخطأ أحدهم يف 

 . بالنص أو تبيينه له كفيل بإرجاعه إىل الطريق القومي  اجلواب ؛ فإن تذكريه

 صلى اهلل عليه وسلم ؟  –هل اختلف الصحابة يف األحكام بعد وفاة الرسول : والسؤال الذي يطرح هنا 

واجلواب باإلجياب ، ولكن اختالفهم كان حمدودا حملدودية املسائل املستجدة ، وكان حمكوما باآلداب اليت 
اختالفهم يف حياة الرسول وذلك يف املسألة  –والبد  –نذكر هنا  –صلى اهلل عليه وسلم  -نيب تعلموها من ال

ال : "  قريظة بقوله من صحابته أن يذهبوا إىل بين –املشهورة عندما طلب الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم 
الغروب فهم  ار يف الطريق وخشو فسارعوا إليها وعندما أدركهم العص 1 " قريظةالعصر إال يف بين  يصلني أحد

، وهو املسارعة ، وبعضهم محله على حرفيته ، فصلى األولون يف الطريق ، بعضهم من هذا األمر مقصده 
صلى اهلل عليه  -وأخر اآلخرون الصالة إىل أن وصلوا إىل بين قريظة وقد غربت الشمس ، وملا حكوا للنيب

هم الفقهاء من ذلك أن النص إذا كان حيتمل أكثر من معىن اجتهاد الفريقني مل يعنف أحدا ، فف –وسلم 
 . أمكن االجتهاد فيه و ساغ اخلالف 

تفرق الصحابة يف األمصار ، ومحل كل منهم ما معه من السنة والفقه ، وأخذ عنهم الناس يف تلك مث 
واستساغ . اب معينة األقطار ، وتكونت املذاهب الفقهية ، وحدثت الفرق العقدية ، وكثرت املناظرات وفق آد

فعندما اقرتح اخلليفة على اإلمام مالك أن يؤلف كتابا جيتنب  اخلالف خاصة فيما يتعلق بالفروع ، الناس هذا 
يفة سيجرب الناس على فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود ، فإذا فعل ذلك فإن اخلل

آنفا من تفرق الصحابة يف األمصار ، وانتشار العلم رفض مالك ذلك لألسباب اليت ذكرناها األخذ به ، 
صلى اهلل  -وال بأس أن نلقي نظرة عجلى على اختالف الصحابة فمن بعدهم بعد وفاة الرسول . والرواية 

 . عليه وسلم  

                                                           
 .ال يصلني أحد الظهر إال يف بين قريظة : ـ رواه البخاري ، ورواه مسلم  1



4 
 

 صاحبه إذا كان يعضده النص ، فيه بعضهم إىل قول اختالف يرجع : وهذا اخلالف أو االختالف أقسام
 -حىت أخربته بعض أزواج النيب  له ، مثل ما كان يذهب إليه أبو هريرة من أن الصائم إذا أصبح جنبا فال صوم

أن ذلك ال يؤثر على الصوم فقد كان الرسول الكرمي يصبح جنبا من غري احتالم  -صلى اهلل عليه وسلم  
 . ه السنة ، واألمثلة على ذلك كثرية فأبو هريرة رضي اهلل عنه مل تبلغ ، 1ويغتسل بعد الفجر ويتم صيامه

التضارب ، فيتشبث كل فريق بالنص الذي صح عنده ها يف حالة النصوص اليت ظاهر : القسم الثاين 
وفهم معناه ، وذلك مثل اختالف الصحابة يف نفقة املعتدة من طالق بائن وسكناها ، حيث ذهبت فاطمة 

 . بنت قيس إىل أنه ال سكىن هلا وال نفقة 

 . 2إىل أن هلا النفقة والسكىن –رضي اهلل عنهما  –بت عائشة وعمر وذه

اختالفهم بسبب االجتهاد عند عدم وجود نص صريح من كتاب أو سنة ، وذلك مثل : القسم الثالث 
إىل أن اجلد حيجب اإلخوة  –رضي اهلل عنه  –بكر  اختالفهم يف مرياث اإلخوة مع اجلد ، حيث ذهب أبو

اختالف ابن عباس مع بعض الصحابة يف  ومثل. عه إىل عدم حجبهم وذهب زيد ومن ممطلقا مثل األب ، 
كما هو مذهب ابن   ،  اثنني، أم البد من الزيادة عىن كما ذهب إليه مجهور الصحابة  ، حجب األم بأخوين

 . عباس 

ولكن ذكرت بعض األمثلة  ستقصي مسائل االختالف بني فقهاء الصحابة وأسبابه ،وال أريد هنا أن أ
يف بعضها  –إلثبات أن هناك اختالفا وقع بني الصحابة يف كثري من النوازل ، اشتد تارة وخف أخرى ، وأصر 

،   14 /احلجرات ( إمنا املؤمنون إخوة ) خوة اليت زرعها اإلسالم بينهم كانت حمفوظة كل برأيه ، ولكن األ  –
ذلك إىل التابعني وتابعيهم إىل أن تكونت املذاهب  انتقل مث. أشده  والتعاون على الرب والتقوى بينهم على

املتبوعة ، واستمر االختالف يف بعض الفروع ، وكثر احلوار واجلدل ، ونشأ شيء من التعصب ، بل وصل إىل 
اإلرهاب الفكري يف بعض األحايني ، واستعملت القوة إلرغام اآلخر على االتباع ، غري أن ذلك كان يشتد 

 ة ،ولذا خريا فعل اجملمع الفقهي يف دورته السابعة عشر . ت إىل يومنا هذا ومنه بقية استمر  بعض األوقات ، يف
اليت عقدت يف  عمان باململكة األردنية ، حيث درس موضوع اإلسالم واألمة الواحدة واملذاهب الفقهية 

 ، لذي تضمن املبادئ الرئيسة املتفق عليهاا(  11/  1)  142وصدر القرار رقم ، والعقدية والفقهية والرتبوية 
 . واليت تعترب أساسا قويا حلوار جاد بني أتباع املذاهب لو طبقت 

احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالمية ، والذي : موضوع  استكتاب أعضاء اجملمع وخربائه يفمث تتوج ذلك ب
 . يناقش يف هذه الدورة س

                                                           
 .  25،  22اإلنصاف للدهلوي ص .  1
 .البخاري ومسلم .  2
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اعتمدته وثيقة هو حبث وتشخيص الوسائل اليت يتوصل هبا إىل ما ويف رأيي أن موضوع هذه الدورة 
فروعا  املختلفني أساس متني ملا جيب أن تكون عليه العالقة بني املسلمني –واحلق يقال  –؛ إذ هي عمان

ىل ، واآلن وصلنا إوعقيدة ، فكأن الوثيقة املذكورة استبقت النتائج املرجوة من احلوار الذي تناولته هذه الدورة 
 :         وسنتحدث عنه يف نقاط حمددة هي  لب املوضوع ،

 تعريف احلوار ( 1
 أنواعه (  2
 ( ملاذا احلوار ؟ ) أمهيته (  2
 أصوله (  5
 مصادره (  4
 أساليبه وآدابه (  6
 النتائج اليت ترجى منه (  1

 :فأقول واهلل املستعان 

  تعريف الحوار (  1
أحدها لون ، واآلخر الرجوع ، والثالث أن : احلاء والواو والراء ثالثة أصول  :قال ابن فارس : احلوار لغة 

باهلل من احلور بعد الكور ، وهو  نعوذ: ويقال . صدر حار حوًرا رجع م : واحلور... يدور الشيء دورًا 
وحمورة ،  وارًا ،وارًا ، وح  كلمته فما رجع إيل ح  : وتقول . حار بعد ما كار : ويقال . النقصان بعد الزيادة 

 .والذي يعنينا هنا املعىن الثاين  1.وحويرًا 

فقد حيور حورًا ، قال ، حال وكل شيء تغري من حال إىل ... الرجوع عن الشيء وإىل الشيء : واحلور 
 : لبيد 

  بعد إذ هو ساطع   كالشهاب وضوئه        حيور رماداوما املرء إال

الم ــــــــتراجعوا الك: وحتاوروا . ة ، وقد حاوره ــة النطق والكالم يف املخاطباجملاوبة ، ومراجع: اورة ــــواحمل
 2.بينهم 

واحلوار يف االصطالح ال خيرج عن أحد املعاين اللغوية ؛ إذ هو تراجع يف الكالم حول لفظ ما أو قضية 
 .ما 

                                                           
 ( حور ) مادة  111 – 114/  2معجم مقاييس اللغة البن فارس .  1
 – 1452/  2وينظر لسان العرب البن منظور .  442 – 444/  1النفيس من كنوز القواميس خلليفة التليسي .  2

 ( . حور ) مادة  1454
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 : الحوار في القرآن الكريم 
 : وردت هذه املادة يف القرآن الكرمي يف ثالثة مواضع 

 .25/الكهف  (فقال لصاحبه وهو حياوره أنا أكثر منك ماال وأعز نفرًا ) قوله تعاىل  -أ 

قال له صاحبه وهو حياوره أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك : قوله تعاىل  –ب 
 .21/ الكهف  (رجال 

واحلوار واحملاورة املراجعة واملرادة يف الكالم ، ومنه ( : " عمدة احلفاظ )  تفسريه قال السمني احلليب يف
 . 1" أي خياصمه ؛ ألن كالمه مما يرجع على صالحية كالمه ويرده إليه ( وهو حياوره : ) قوله تعاىل 

يف تراجعكما : قال البيضاوي يف تفسريه .  1/ اجملادلة  (واهلل يسمع حتاوركما : ) وقوله تعاىل  -جـ 
 . 2الكالم ، وهو على تغليب اخلطاب

 : هذه المادة في السنة 
إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر  –صلى اهلل عليه وسلم  –كان رسول اهلل : ) يف صحيح مسلم جاء 

 ... ( وكآبة املنقلب واحلور بعد الكور 

وصحح الروايتني ( الكون بعد ) وأكثر الرواة بالنون  ء ،هكذا وردت اللفظة يف بعض الروايات بالرا
 .3القاضي عياض

مسعت أبا الدرداء يقول : من حديث أيب إدريس اخلواليل قال ويف صحيح البخاري كتاب تفسري القرآن 
  .4" بكر عمر  كانت بني أيب بكر وعمر حماورة ، فأغضب أبو: 

يف ن تبادل كالم يف قضية ما ، ويكون تارة بكالم خففهمنا من كل ذلك أن احملاورة أو احلوار عبارة ع
وتارة يكون احلوار بشدة ، وهذا يف . وينصت اآلخر ، مث العكس  يتكلم أحد الفريقني ويديل حبججه ،

 . الغالب ال يؤدي إىل نتيجة 

 :ألفاظ مشابهة للحوار 
 : وتفارقه يف أوجه أخرى ، وهذه األلفاظ هي  ، أي متاثله يف أوجه ، توجد يف العربية ألفاظ تشبه احلوار

                                                           
 .  155/  1عمدة احلفاظ .  1
 .  112/  4حاشية الشهاب على تفسر البيضاوي .  2
 .  541/  2، والنووي على مسلم   542 – 542/  5إكمال املعلم  . 3
 . 5654رقم احلديث  265/  22 البن امللقن التوضيح لشرح اجلامع الصحيح.  4
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  :الجدل  –أ 
 .  1فتله أحكمتأحكم ، أصله من جدلت احلبل ، : أجدل : لغة 

وقال . 2"اجلدل املفاوضة على سبيل املنازعة واملغالبة : " عرفه الراغب يف مفرداته بقوله : صطالحا او 
 . 3السم اجلدل ، وهو شدة اخلصومةجادله أي خاصمه جمادلة وجدااًل ، وا: صاحب الصحاح 

قال . ومن املعروف أن اجلدال ليس بالضرورة أن يكون دفاًعا عن احلق ، بل قد يكون لتغليب الباطل 
والذين جيادلون يف ) :  - وتعاىل سبحانه –وقال .  4/ غافر ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق : ) تعاىل 

 .  24 /الشورى ( آياتنا ماهلم من حميص 

 –صلى اهلل عليه وسلم  –رسوله  –سبحانه وتعاىل  –ومبا أن اجلدال قد يكون بأسلوب عنيف أمر اهلل 
، وقال  124/ النحل ( باليت هي أحسن  وجادهلم: ) سبحانه  –قال . أن جيادل املشركني باليت هي أحسن 

 .  56 /العنكبوت ( أحسن هي وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت : )  سبحانه

 . واآليات اليت ذكرت فيها هذه املادة كثرية 

، والدعاء ، وميثل الوجه الثاين قوله واملراء ، اخلصومة : وحاصل القول يف اجلدل أنه على ثالثة أوجه 
 4.  141/ البقرة ( فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج : ) تعاىل 

ودفاًعا عنه فهو حممود ، وإن كان دفاعا عن  ، للحقحممود ومذموم ، فإذا كان تبيانا  : نوعان واجلدال
 .فهو مذموم  هالباطل وأهل

 : المناظرة _ ب 
: ويف اللسان .5الفكر يف الشيءاملناظرة من النظر ، وهو تأمل الشيء بالعني ، والتناظر والتقابل ، والنظر 

 . 6"املناظرة أن تناظر أخاك يف أمر إذا نظرمتا فيه معا كيف تأتيانه " 

يف فاألول املوافق لشيء يف كل الوجوه ، والثاين املوافق له وطي بني املثيل والشبيه والنظري ، وقد فرق السي
 .7ولو يف وجه واحدأكثر الوجوه ، والثالث املوافق له 

                                                           
 ( جدل )  1642/  5الصحاح .  1
 .  24املفردات يف غريب القرآن ص .  2
 ( . جدل )  642/  5الصحاح .  3
 .  52آن الكرمي حممد علي نوح قوجيل ص أصول اجلدال واحملاجة يف القر .  4
 ( .نظر )  5564/  6لسان العرب .  5
 .  5566/  6ن . م .  6
 .  212/  2احلاوي للفتاوى .  7
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 .1واصطالحاً عرفها اجلرجاين بالنظر بالبصرية من اجلانبني يف النسبة بني الشيئني إظهارًا للصواب

  المحاجة -جـ 

(  وحاجه قومه قال أحتاجوين يف اهلل وقد هداين: ) قال تعاىل . هذه املادة تطلق على اخلصومة واجلدال 
( يتحاجون يف النار فيقول الضعفاء للذين استكربوا إنا كنا لكم تبعاً  وإذ: ) -سبحانه  –وقال  24/ األنعام 

 .  51/ غافر 

له عليه وقو  2(فحج آدم موسى : )  -صلى اهلل عليه وسلم  –وقد وردت يف السنة يف مواضع مثل قوله 
 .  3(اجلنة والنار  حتاجت: ) الصالة والسالم  

ن الغالب يف مود ومنها املذموم ، مع أمنها احمل، وملا كان األمر كذلك صار  واصطالحا مبعىن اجلدال
            .4إطالق احملاجة الذم

 أنواع الحوار . 2

نتني خمتلفتني ، أو بني احلوار بشروطه وأساليبه اليت سنذكرها قد جيري بني مؤمن وملحد ، أو بني أتباع ديا
مذهب فقهي أتباع حتت ديانة واحدة ، أو بني أتباع فرقة واحدة ، خمتلفة املذاهب الفرعية ، أو بني  فرق داخلة

 .واحد 

ا ، وقد توىل القرآن لسنا هنا بصدد احلديث عن اجملادلة بني املؤمنني والكفار ، فهذا ليس موضوعنو 
 .ووضع له ضوابطه وآدابه و أساليبه الكرمي ذلك ، 

يف مناظرة من كان على غري دينهم ، سواء كانوا من  به ومما يالحظ على األسلوب الذي أ مر املسلمون 
، تؤدي إىل نتيجة حممودةال  منع من أساليب السب والشتم اليتاب ، فمع األولني املشركني ، أو من أهل الكت

 -ونبيه ودينه الذي ارتضى ، قال  –سبحانه وتعاىل  –بل تفتح الباب لردة فعل عنيفة ، يسب فيها اهلل 
وقال الرسول  ، 142/ األنعام ( وال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عدوا بغري علم )  –سبحانه 

ول اهلل ، وهل يشتم الرجل يا رس: من الكبائر شتم الرجل والديه ، قالوا  ":  -صلى اهلل عليه وسلم  -
 .5"نعم ، يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه : ؟ قال والديه

                                                           
 .  121التعريفات ص .  1
 . متفق عليه .  2
 . متفق عليه .  3
 .  24احلوار آدابه  وضوابطه حيي بن حممد رمزي ص .  4
 .متفق عليه .  5
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مع موسى وحىت يف حال طغيان الكافر الشديد ، أمر حماوره املؤمن باألدب واللني ، وهذا ما حدث 
لعله يتذكر  فقوال له قوال لينا: )  -سبحانه وتعاىل  –، بالذهاب إىل فرعون حملاورته ، قال  اوهارون عندما أمر 

  . 55/ طه ( أو خيشى 

هو ضرورة احملاورة بني أتباع املذاهب الفقهية اإلسالمية فنقول واهلل  –يف هذه الورقة  -والذي يهمنا 
 :املستعان 

ور والتناظر بني املذاهب الفقهية ، بل بدأ مع بداية نشأة املذاهب ، بل قبل أن تتبلور ليس جديدا التحا
تلك املذاهب ، فقد مر بنا كيف اختلف الصحابة يف بعض املسائل الفرعية ، إذ وصلت شدة التناظر بينهم 

ومل يؤثر اجتهادمها ومع ذلك استمر الود بينهما ، . 1دًا إىل املباهلة يف مسألة العولأن دعا ابن عباس زي
 .املختلف يف عالقة األخوة 

صليت إىل جنب أيب : ونفس األدب استمر يف اجليل الذي بعدهم ، فقد روي عن ابن املبارك قال 
: أردت أن تطري ؟ فقلت له :   د الرفع منه ، فلما انقضت صاليت قالنحنيفة فرفعت يدي عند الركوع وع

 .2؟ فسكت ع يف األوىل يريد أن يطريوهل من رف

 أو لماذا الحوار ؟ أهمية الحوار .3
كتاب والسنة ، وأمر الدعاة باستعماله بشروطه وآدابه ، فقد حاور التظهر أمهية احلوار من كثرة وروده يف 

 إبليس ملا رفض األمر بالسجود آلدم ، وحاور األنبياء قومهم ، عندما أراد أن خيلق آدم ، وحاور اهلل مالئكته
 .والكتاب الكرمي مليء بذلك 

حاور اليهود  وارهم ، كماقومه ، وصرب على ح –صلى اهلل عليه وسلم  –وحاور الرسول الكرمي حممد 
 .والنصارى  

احلوار يؤيت أكله ، فإذا كان هذا مع املخالفني يف الدين ، فمن باب أوىل مع أتباع هذا وكثريا ما كان 
 .ني كانت نتيجتهما عظيمة جداً وارين هادئانة ، وحنن نكتفي هنا حبنفس الدي

عندما قرر ابن عباس أن حياورهم ، واعرتض عليه بعض ، رج عباس واخلوااحلوار األول الذي دار بني ابن 
 منهم إىل ـ يقدره املؤرخون بالثلث ـ  ة ، فكانت النتيجة أن رجع مجع غفرير و لكنه صمم على احملا، الناس 

 .ساليب األخرى فكان هذا احلوار قد جىن منه املسلمون فائدة ال حتققها األ.  3وأقلعوا عما كانوا عليه ،احلق
جيء به مقيدًا ، يراد منه أن يقول خبلق القرآن يف عهد الواثق ، فطلب  ة  احلوار الثاين جرى بني شيخ من أ ذ ن  
                                                           

 .  522 – 521/  6، وحاشية الشرواين على حتفة احملتاج  22حاشية البقري على شرح املارديين على الرحبية ص  . 1
 / 4ـ التمهيد البن عبد الرب  2
 .  224 – 225/  2تاريخ اإلسالم للذهيب .  3
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أمري املؤمنني ، إنه يضعف عن املناظرة ، فغضب يا : د ، فقال الشيخ ؤاد أيبالواثق منه أن يناظر أمحد بن 
يضعف عن مناظرتك أنت ؟ قال الشيخ هون عليك ، وائذن ـ د ؤايعين ابن أيب د عبد اهلل ـ أبو:  الواثق ، وقال

فلّما متت املناظرة اليت متت بأسلوب حواري  علمي كانت النتيجة أن غلب ... احفظ علّي وعليه  يل ، و
 .1نت دماء كثرية من علماء املسلمنيثق عن تلك املقالة ، وحقالشيخ ، وأقلع الوا

يها األمر وأما أمهية احلوار مع املخالف يف الدين إذا طبقت آدابه فيبنيها كثري من اآليات القرآنية اليت ف
ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم  : )اهلل باليت هي أحسن ، مثل قوله تعاىل  بالدعوة إىل

 . 111/ البقرة ( كنتم صادقني   قل هاتوا برهانكم إن: ) ، وقوله تعاىل  124/ النحل (  باليت هي أحسن 
كتفي هنا مبا حدث مع الفقيه املالكي حممد بن سحنون وهو ابن صاحب املدونة يف حواره ومناظرته مع وأ

ابن سحنون أن أحد تالمذة  –عياض يف مداركه لخص القصة كما أوردها القاضي يهودي يف مصر ، وم
أنشب مناظرة مع يهودي صاحب محام مبصر ، فما استطاع هذا  التلميذ أن يفعل شيئا ، وملا رجع أخرب 
شيخه عن هذه  املناظرة ، فالمه ابن سحنون وقرر أن حيج ومير باليهودي يف العام القابل ، وبالفعل صحب 

تلميذ أن يذهب  إىل ابن سحنون تلميذه حىت وصال  محام اليهودي تأخر ابن سحنون ، وطلب من ال
معه املناظرة ، مث حلق به ابن سحنون، وأخذ يف حوار اليهودي بدل تلميذه ، وقد بدأت املناظرة  اليهودي فيبدأ

ان الفجر سلم اليهودي ودخل تتخللها راحة للصلوات ، فلما ك ، الظهر واستمرت حىت أذان الفجر وقت قبل
ي او اإلسالم ، فارتفع تكبري الناس ، وكانوا قد جتمعوا بكثرة عندما مسعوا بوصول حممد بن سحنون ، قال ر 

كدت : وهو يقول لتلميذه  –جبينه  العرق عنوهو ميسح  –عندما أسلم اليهودي خرج ابن سحنون : القصة 
 .2ه عن الدخول يف مناظرة أخرىوهنا تفنت من كان إميانه ضعيفا من املسلمني

 أهمية الحوار بين أتباع المذاهب اإلسالمية 
إذا كان احلوار بني املسلمني وغريهم جمديًا يف كثري من األحيان كما سبق بيانه ، فإن احلوار بني أتباع 

 .المية أكثر فائدة وأسهل طريقاً املذاهب اإلس
ها على اجملتمع املسلم ، الذي ذاهب الفقهية والفائدة اليت جير إن معرفة أمهية احلوار بني امل: لكنين أقول 

اك له من لبنيان املرصوص يشد بعضه بعضًا جيب أن يكون موحدًا كا متالمحا ضد األعداء ، فطنا ملا حي 
 .عن العمل يف ما ينفع األمة  مبعداً إياهبنفسه ، املؤامرات إلشغاله 

مور اليت اخلالف فيها بني املذاهب على أشده ، وإذا مل يعا ج ذلك إن معرفة هذه األمهية تتعلق مبعرفة األ 
رجعان إىل أمر واحد ومها الغلو والتعصب ، وكالمها المية ، وهذا اخلالف سببه أمران يفإنه يهدد الوحدة اإلس

 .يرجع إىل اجلهل 
                                                           

 .  214 – 244/  14سري أعالم النبالء للذهيب .  1
 .  214/  5ترتيب املدارك .  2
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بالتميز عن بقية  ولشرح هذه النقطة املهمة أقول إن وجود الغلو عند بعض أتباع املذاهب ،  وشعورهم
لدرجة  مشاخيهموالتعصب املقيت لبعض  ، خصوصًا فيما يتعلق ببعض جزئيات العقيدة ، 1املسلمني
 .ومشاخيهم ، والنظرة الدونية لآلخرين التقديس

الذي ـ مصدره اجلهل  كل هذا و  ، وهذا الذي جعل العداء حمتدما أيضا بني بعض املتصوفة وغريهم
وهذا اجلهل هو الذي عناه اإلمام عبد السالم بن سعيد التنوخي . ودا يف التفكري وقصرا يف النظر يسبب مج

: وقال  كله فيه إن الرجل يعرف وجها واحدا من العلم فيظن أن احلق:  حيث قال  امللقب بسحنونالقريواين
 .  2أ الناس على الفتيا أقلهم علما أجر 

: تعاىل  نرباسهم قوله، املذاهب اإلسالمية املختلفة الذين يبتغون احلق فإذا كان اخلالف بني العلماء من 
، الرجوع إىل احلق خري من التحادي يف الباطل  : ورائدهم ، 12/ احلجرات  (قاكم إن أكرمكم عند اهلل أت) 

ذكرنا  ولقد، وعلى لسان من قيل ، تسودهم احملبة ونصرة احلق أين ما كان  ، فإن احلوار بينهم يؤيت أكله
لع حممد احلسن د بن احلسن يف مسألة احلبس حيث أقوهنا نذكر احلوار بني مالك وحمم، بعض احملاورات آنفا 

، وقد حتاور اإلمام الشافعي وحممد بن احلسن . عن رأي إمامه أيب حنيفة واتبع مذهب مالك يف هذه املسألة 
 . رتمجوه يف مسائل ذكرها م اوخالف حيىي بن حيىي الليثي إمامه مالك

 أصول الحوار .  4
 يي وهذه األصول ـ يف رأ. وإذا أمهلت فإنه ال ينتج شيئا ، رته ا روعيت حصلت مثللحوار أصول وقواعد إذ

 : هي 

 :أ ـ اإلخالص والتجرد عن الهوى وحظوظ النفس 
ومساندة من  حلق واالبتعاد عن اهلوى والتعصب وطلب ا ـسبحانه وتعاىل ـ جيب أن يكون اإلخالص هلل ــ

ن زايل ــ رمحه اهلل ــ أثناء حديثه عقال الغ .رائد املتحاورين هو، حنب سواء أكان على حق أم على الباطل 
تظهر الضالة  فال يفرق بني أن، أن يكون ـ يف طلب احلق كناشد ضالة : ) التعاون على طلب احلق وعالماته 

   .3( ويشكره إذا عرفه اخلطأ وأظهر له احلق  ا ال خصما ،أو على يد من يعاونه ، ويرى رفيقه معين ،على يده 

 (.ما نظرت أحدا إال متنيت أن يظهر اهلل احلق على لسانه : ) وقد نقل عن اإلمام الشافعي قوله 

  

                                                           
 .ظاهرة التطرف والعنف من مواجهة اآلثار إىل دراسة األسباب "ـ التحزب والتعصب املذهيب حلمزة أبوفارس ضمن كتاب  1
 . 14/  5ـ ترتيب املدارك  2
 . 562/   1ـ إحياء علوم الدين مع شرحه إحتاف السادة املتقني  3
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 . ب ـ التحاور في األصول قبل الفروع 
لذلك البد يف احلوار من االتفاق على األصول حبيث  ،ألن احلوار يف الفروع وترك األصول تضيع للوقت 

  . يرجع إليها حلسم اخلالف 

 ، البدء باألهم قبل املهم  جـ ـ

فيدعون خماطبيهم ويناقشوهنم يف جزئية يف الرتتيب بعيدة جدا عما ، وهذا املبدأ يهمله كثري من الدعاة 
ص عقيدته خمتلفة أو ال وهذا الشخ، لكعبني كمن يبني تشخيص حكم رفع اإلزار عن ا. حيب أن يدعوا إليه 

 ... يصلي 

 .  1 والمتفكر فيما يقوله المخالف, د ـ مراجعة النفس على انفراد 

قل إمنا أعظكم بواحدة أن تقوموا هلل ) وقد ورد األمر بالتفكر فرادى ومجاعة يف القرآن الكرمي قال تعاىل 
 .  56/ سبأ ( مثىن وفرادى مث تتفكروا 

 ، االتفاق على مرجعية يرجع إليها عند االختالف  هـ ـ

/ الشورى ( وما اختلفتم يف شيء فحكمه إىل اهلل : ) وهي يف موضوعنا ـ القرآن والسنة ـ قال سبحانه ـ 
 .  44/ النساء ( فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول : ) وقال عز وجل ـ ،  14

 ,  توجد نووص وننما محل المسللة االجتهاد االتفاق على أساس أنه عندما ال .و 
فال ينكر أحد املتحاورين على اآلخر وال ، أو كان النص حمتمال ، واختلف االجتهاد فيها بني املذهبني 

كما هو احلال يف زمننا هذا الذي وصل فيه ، جيربه على إتباعه باعتبار اجتهاده أو فهمه أوىل من فهم اآلخر 
بل والتشجيع على القتال من بعض أدعياء العلم الشرعي فأصبح بعض ، ب الفكري احلال إىل حد اإلرها

ومتكن األمة من ، أما السب والشتم فحدث وال حرج ، الناس يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا 
 . تفتيتها والقضاء على وحدهتا 

ة جرت يف املساجد بني قرأت يف جملة العريب الكويتية يف أوائل السبعينيات أن معارك طاحن: قلت 
ولقد تكرر ذلك يف كثري من البالد . يدي على الصدور وإرساهلا سبب وضع األب ــ يف مايل ــ املسلمني

ال بينما كان السلف خيتلفون ف. ركب وسبب ذلك كله اجلهل امل، اإلسالمية بأعنف مما ذكرنا يف العقود القريبة 
 .يتنازعون خصوصا يف اجلزئيات الفرعية 

                                                           
 . 44ـ احلوار آدابه وضوابطه ليحىي بن حممد حسن رمزي ص  1
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كان عندنا مجاعة من علمائنا يرفعون أيديهم يف الصالة : ابن عبد الرب نقال عن أمحد بن خالد قال  قال
ومجاعة ال يرفعون إال يف اإلحرام على رواية ابن ، ورواية من روى ذلك عن مالك  1على حديث ابن عمر

 .  2وال هؤالء على هؤالء  ، فما عاب هؤالء على هؤالء، القاسم 

 موادره . 5
فإن ، ملا كان موضوعنا هو احملاورة أو احلوار بني أتباع املذاهب الفقهية أو بني مذهب فقهي واحد 

  :، وهي مصادر احلوار ستكون من األصول وأدلته والفقه وأدلته وقواعده 

 . أ ــ القرآن الكرمي 

 . ب ــ السنة النبوية الصحيحة 

 .جـ ــ اإلمجاع 

 . املصادر املختلف فيها  دــ 

 . ـ قواعد أصول الفقه  ه

 . ـ اللغة العربية  و

 . ـ مقاصد التشريع  ح

 . حمتمل وغري حمتمل  : أ ـ والقرآن على ضربني مفصل ومجل ، واملفصل على ضربني

فقد  ،وليس املراد بالنص هنا ما يكون مبينا ال حيتمل التأويل من مجيع وجوهه ، فغري احملتمل هو النص 
والكالم على الكتاب من حيث هو دليل . وعاما من وجه ، وظاهرا من وجه ، يكون النص نصا من وجه 

 .  3طويل 

وخارج على ، مبتدأ : فأما األقوال فعلى ضربني . وإقرار ، وأفعال ، أقوال : ب ـ والسنة على ثالثة أضرب 
 .  4الظاهر والعموم واجململ واملبتدأ ينقسم إىل ما ينقسم إليه الكتاب من النص و . سبب 

 . وضرب يعلم باالختالف ، ضرب يعلم باالتفاق : جـ ـ واإلمجاع على ضربني 

 .فاألول الذي ال يعلم فيه خالف 

                                                           
 .واحلديث متفق عليه . كتاب الصالة باب افتتاح الصالة   14/  1: ـ املوطأ   1
 .طبعة اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية القاهرة  25/  2ـ االستذكار   2
 . 12ـ  16ـ املنهاج يف ترتيب احلجاج للباجي ص   3
 . 21ـ  12ـ ينظر تفصيل ذلك يف م ن  ص   4
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 .والثاين أن ينقسم فيه الصحابة مثال على قولني 

مالك على أيب  مثل ما احتج به، وهو إمجاع أهل املدينة على ما طريقة النقل ، وزاد الباجي ضربا ثالثا 
 . فرجع إليه أبو يوسف ، يوسف يف جملس الرشيد يف مسألة الصاع 

 . 1وخالفهم غريهم ، وقد أحلق قوم بذلك قول الصحايب 

 : د ـ قواعد أصول الفقه واللغة العربية ومقاصد التشريع 

فيكون ، ا أنزل واستمداد هذه القواعد من اللغة العربية ؛ ألن الكتاب هب : "قال الشيخ حممد احلضري 
ومن قواعده  ...ويفهم ذلك علماؤها من تتبع العبارات واألساليب ، فهم موجبه منزال على قواعد تلك اللغة 

وأهنا أصل  ،كاالحتجاج بالكتاب والسنة واإلمجاع والقياس   ، ما يرجع إىل نوع املوضوع من جهة اإلثبات
 "سر التشريع  ىلإومن قواعد هذا الفن ما يرجع ... يد واستمداد هذه من علم التوح، يرجع إليه املستنبطون 

2. 

وهنا البد من التنبيه إىل أنه يوجد اختالف بني الفقهاء يف فهم بعض األلفاظ من الكتاب العزيز والسنة 
واعتماد قاعدة أصولية  ،ـ يف تصحيح حديث أو تضعيفه ــ أحيانا ـكما يوجد اختالف ، النبوية الصحيحة 

وكل ذلك جيب أن يؤخذ يف ، اختالف املتحاورين يف بعض مصادر احلوار  ه وهذا ينشأ عن، وعدم اعتمادها 
لكن ذلك جيب أن ال يكون سببا للتنافر واالنفصال ، واالتفاق يف هذا األمر أكثر من االختالف ، احلسبان 

 . ق بني املتحاورين اللذين يريدان الوصول إىل احل

 أساليب الحوار  . 6
وحنن اآلن نتحدث عن ، وال شك أن األسلوب خيتلف باختالف املتحاورين ، للحوار أساليبه وآدابه 

 . وهو خمتلف يف بعض األصول وكثري من الفروع ، وفقههم يف معظم أصوله واحد ، حوار بني أتباع دين واحد 

ن اهلدف هو وحدة املسلمني وتعاوهنم اليت أمروا هبا يف وأول ما يفرتض يف املتحاورين من هذا النوع أن يكو 
ة ؛ ولذا ملهذه املسألة ؛ ألين أحسب أهنا مسوال أريد أن أتوسع يف ، آيات كثرية وأحاديث نبوية عديدة 

 : يكفي أن نذكر بقوله تعاىل 

موا الدين وال وأن أقي) وقوله ـ عز وجل ـ  142/ آل عمران ( واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا )
صلى اهلل  ـوقول الرسول الكرمي ـ،  14 /احلجرات ( إمنا املؤمنون إخوة : ) وقوله   12/ الشورى ( ا فيه تتفرقو 

                                                           
 .للشريازي " املعونة يف اجلدل  "وينظر  . 22ـ  21ـ م ن ص  1
 . 14ـ  12ـ أصول الفقه  ص  2
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 ــ وقوله 1 (أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد ال أحد وال يبغي أحد على أحد  إيلى إن اهلل أوح: ) ــ عليه وسلم 
وملا كان األمر كذلك وأمرنا اهلل أن  2.... ( املسلم ال يظلمه وال يسلمه  واملسلم أخ: ) عليه الصالة والسالم 

وقد مر بنا ،  124/ النحل (  وجادهلم باليت هي أحسن) حنرتم اآلخرين يف احلوار مع املخالفة يف الدين 
 . أن حنرتم من يشاركنا يف العقيدة  جيب فمن باب أوىل، ذلك

 . باليت هي أحسن صفات األسلوب أن يكون احلوار فأول 

صول إىل احلق ؛ ولذا جيب أن يكون األسلوب واضحا متعاونا يف خطواته أن يكون اهلدف الو : والثانية 
 . ال يقصد فيه أحد املتحاورين الغلبة واالنتصار ، 

رطبا  واألصل يف املسلم أن يكون لسانه.  ل احلسن واجتناب الفحش يف القولااللتزام بالقو : والثالثة 
 . بل من صفات احملاور التواضع وحسن اخللق ، وذلك ال جيتمع مع البذاءة وفحش القول ، اهلل  بذكر

فإذا تتبعنا اآليات القرآنية وجدناها تأمر الرسول الكرمي أثناء خطابه ، االبتعاد عن التحدي : والرابعة 
مثل ، حىت ال يقطع احلوار  ،حبيث يفهم املخاطب أنه رمبا يكون على حق  ، تنزل للمخاطبيللمشركني أن 

( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ظالل مبني قل ال تسألون عما أجرمنا وال نسأل عما تعملون ) قوله تعاىل 
 . فإذا كان هذا مع املشركني فكيف بأخيك املؤمن .  24ـ 25/ سبأ 

وسلم ـ يف التعامل مع  يفهم ذلك من أسلوب النيب ـ صلى اهلل عليه، اهلدوء وعدم التشنج : واخلامسة 
مث ، ومنع الصحابة أن يزرموه ، مل بوله كوتركه حىت ي، فمثال قصة األعرايب الذي بال يف املسجد ، اخلاطئني 

 .  3على أن بني له ما يفعل يف املساجد  ــ صلى اهلل عليه وسلم ــبعد ذلك مل يزد الرسول 

 .  4وأوضح من ذلك حواره ـ عليه الصالة والسالم ـ مع الشاب الذي طلب منه اإلذن يف الزنا 

ـ جيعل األسلوب الذي يدور عليه ــ إذا توفر ـوهذا ، وهي العلم بأصول املذاهب وفروعها وأدلتها : والسادسة 
 . احلوار أسلوبا علميا 

أنا زعيم ببيت يف ربض : )  ـصلى اهلل عليه وسلم ـ ـه ـويؤيد ذلك قول، اجتناب املراء واجلدل : والسابعة 
 .  5.... ( اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقا 

  
                                                           

 .رواه مسلم ـ   1
 .ـ متفق عليه  2
 .ـ واحلديث رواه البخاري  3
 .طبعة مؤسسة قرطبة  . 241ـ  246/  4ـ مسند اإلمام أمحد   4
 . 5146ـ رواه أبو داوود احلديث رقم  5
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  النتائج المرجوة منه  . 7
 ، الذي ميكن أن جيري بني أتباع املذاهب اإلسالمية ، وقيل أن نتحدث عن النتائج املرجوة من احلوار

، وهو خارج عن إرادة املتحاورين ، وتظهر مثرته  ، البد أن نذكر شرطا جيب أن يتوفر حىت يؤيت احلوار أكله
وذلك ما كان متاحا يف ، وهذا الشرط هو احلرية وعدم الكبت والتسلط على أحد املتحاورين أو كليهما 

كما حدث للباقالين مع   ، فقد تناظر علماء مسلمون مع نصارى على أرض نصرانية، العصور األوىل 
وقد مر بنا ذلك ، وكما حدث لليهودي مع ابن سحنون على أرض إسالمية ، 1القساوسة يف حضرة سلطاهنم 

وكل هذا مل تتدخل قوة سلطان للضغط على أحد املتحاورين ،  2 وكما تناظر الباقالين مع فرقة من املعتزلة، 
 .لنصرة اآلخر 

 : ة منه تكمن يف اآليت فإن جل النتائج املرجو ، الورقة  هذهفإذا توفر للحوار ما ذكرنا يف 

أ ـ تقليص اخلالف بني املذاهب اإلسالمية ما أمكن ؛ إذ ال ميكن للحوار بأي حال القضاء على 
ولكن احلوار الفعال ينقص مسائل اخلالف  ، ألن هذا من احملال ـ ملا ذكرنا يف أول البحث ، اخلالف هنائيا 

 .  ف فه اجملتهدونى منها إال ما بين على اجتهاد خيتلوال يبق، كثريا 

 . الذي مل حتسمه النصوص الصرحية من القرآن والسنة حرتام اجلميع للرأي املختلف فيه ب ـ ا

كما كانت هناية احملاورات بني ، جـ ـ احملافظة على احملبة واألخوة بني الفرقاء من أتباع املذاهب اإلسالمية 
 .  الصحابة والتابعني

 ، فإن كان احلوار إذا مت بشروطه وآدابه املعتربة فإنه سيؤدي حتما إىل نبذ التعصب، د ـ نبذ التعصب  
متزق األمة والقضاء  ألن التعصب ال يؤدي إىل خري ، بل إنه سبب من أسباب وهذه مسألة مهمة للغاية ؛

 . على وحدهتا 

ألمثلة متنوعة من التعصب بني بعض فقهاء املذاهب الفقهية ؛ وما جيره  ــ يف حبث سابق ــ وقد تعرضت
 .  3طرق عالجه ذكرت و ، على اجملتمع املسلم 

  

                                                           
 . 65ـ  62/ 1ـ ترتيب املدارك  1
 . 44 /1ـ م ن  2
 . مصدر سابق   245ـ  221ـ ينظر مقال التحزب والنعصب يف ظاهرة التطرف والعنف ص 3
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 مشروع القرار
املنعقد يف دورته احلادية ، إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي 

 . م  2412نوفمرب  12هـ املوافق  1524حمرم  14من ( سعودية اململكة العربية ال) والعشرين بالرياض 

 ... بعد اطالعه 

 :  قرر ما يلي

 . إن مبدأ احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالمية ضرورة ميليها احلفاظ على وحدة األمة اإلسالمية  :أوال 

 . البد أن يكون احلوار هدفه الوصول إىل احلق أين ما كان  :ثانيا 

 . فإنه ال يأت خبري ، يدعو اجملمع فقهاء األمة إىل نبذ التعصب  :ثالثا 

يدعو اجملمع إىل التعاون فيما اتفق عليه والتسامح فيما اختلف فيه طاملا كانت النصوص حتتمل  :رابعا 
 . ذلك 

 يرى اجملمع أن اخلالف الفقهي يف املسائل االجتهادية ال غبار عليه ، وال يدعو إىل التشنج :خامسا 
 . والعنف 

يطلب اجملمع من املسؤولني عن التعليم اجلامعي والعايل ضرورة تدريس فقه االختالف بتوسع  :سادسا 
 . وجترد ونبذ للتعصب  

حىت يعرف الناس فضل ، يرى اجملمع ضرورة تدريس سرية األئمة املتبوعني من مصادرها املعتمدة  :سابعا 
فإن ذلك ، وال يركز على عامل أو إمام بعينه ، خللقية و يقتدى هبم أولئك األئمة وتفاصيل سريهتم العلمية وا

 .جير إىل التعصب 

حيث اجملمع املؤسسات العلمية ــ يف الدول اإلسالمية ــ على اإلكثار من الندوات واملؤمترات يتكلم   :ثامنا 
ئجها إىل الناس يف كل فيها املتخصصون يف علم االختالف وأسبابه ، وتنقلها وسائل األعالم حىت تصل نتا

مكان، وتنتشر ثقافة االختالف بينهم ، فإن كثريا من املسلمني ــ حىت املتعلمون منهم ــ يظن أن احلق قاصر 
 .على ما هو عليه وما يعرفه 
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 أهم الموادر والمراجع
  القرآن الكرمي برواية قالون عن نافع . 
  ت . إحياء الكتب العربية ـ القاهرة داجلامع الصحيح لإلمام البخاري حباشية السندي دار . 
  صحيح مسلم بشرح النووي حتقيق عبد اهلل أمحد أبوزينة طبعة الشعب ـ القاهرة . 
 اشية البقري على شرح سبط املارديين على الرحبية شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليايب احلليب ـ القاهرة ح

 . هـ 1252
 على حتفة احملتاج عبد احلميد الشرواين تصوير دار صادر بريوت  حاشية الشرواين . 

 . م2442هـ 152 1الغرب اإلسالمي ـ بريوت ط تاريخ اإلسالم الذهيب حتقيق بشار عواد معروف دار
  م  1426هـ  1546 2سري أعالم النبالء للذهيب حتقيق جمموعة من العلماء الرسالة بريوت ط . 
 ياض حتقيق مجاعة من العلماء وزارة األوقاف املغربية يف سنوات خمتلفة ترتيب املدارك للقاضي ع . 
  هـ  1244 1إحياء علوم الدين مع شرحه إحتاف السادة املتقني للغزايل دار الكتب العلمية بريوت ط

 . م  1424
  التحزب والتعصب املذهيب حلمزة ) ظاهرة التطرف والعنف من مواجهة اآلثار إىل دراسة األسباب

 . م  2441هـ  1522 1ط. مقال ضمن الكتاب وزارة األوقاف القطرية ( أبوفارس 
  م  2441هـ  1522 2احلوار آدابه وضوابطه حيىي بن حممد حسن رمزي دار املعايل ط . 
 م 1424هـ 1546حياء الرتاث العريب ـ بريوت املوطأ لإلمام مالك حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي دار إ . 
 اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية لرب حتقيق عبد ا االستذكار البن . 
 2املنهاج يف ترتيب احلجاج أليب الوليد الباجي حتقيق عبد اجمليد تركي دار الغرب اإلسالمي بريوت ط 

 . م  1421
  م  1424أصول الفقه حممد اخلضري دار املعارف سوسة ـ تونس . 
  املسند لإلمام أمحد مؤسسة قرطبة ـ القاهرة . 
 م2414هـ 1521 2ملنورة ودار املنهاج جدة طند أيب داوود حتقيق حممد عوامة دار اليسر املدينة امس . 
  اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف ويل اهلل الدهلوي علق عليه عبدالفتاح أبوغدة دار النفائس بريوت

 . م  1412هـ 1242 2ط 
 ت .ار اجليل ـ بريوت ـ د معجم مقاييس اللغة البن فارس حتقيق عبد السالم هارون د . 
  م  2442ـ تونس ـالنفيس من كنوز القواميس خليفة التليسي الدار العربية للكتاب ليبيا . 
  لسان العرب ألبن منظور حتقيق مجاعة من العلماء دار املعارف القاهرة . 
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 ق املهدي حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي شهاب الدين اخلفاجي ضبطه وخرج أحاديثه عبد الرزا
 . م  1441هـ  1511 1دار الكتب العلمية بريوت ط

  عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ أمحد بن يوسف احلليب السمني حتقيق عبد السالم أمحد التوجني
 .م  1444  1ط. مجعية الدعوة اإلسالمية ـ طرابلس ـ ليبيا 

 م  1421هـ  1541اف املغربية التمهيد البن عبد الرب حتقيق سعيد أمحد اعراب  وزارة األوق . 
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 مقّدمة

حاة  ام اة ئعة اة  لاا أماعّ مإااةة إميفاة    سا   طاعر   إتباع  اذاها ا االماة يفة   أإن فلسفة احلوار بني 
  ّ إالة إذا ئع اا   كااهع   علقااو  ي  ال تنااون اعوحااة    بااةأ   امُ ااو  اعواا،وو ي   ااب أن  بااةأ اعوحااة   اال ااع  أمااع

و يفاايفب بااععقو  ي عقوعااا  لااا رااور اال  بااعس بااع، مااب ععاي كوعااا ت،ااعا اعقااوو اعااال بععااها  ي   ااو اذ لاا  اعااه
ي  اذإ،اة هبها ت نع ل  قو ع  اعوحة  احلقيفقيفة ي  ترتتاا  ليفااع اراعر اعقاو  .   (1) نَّ اْعقاُوََّ  علةا  ََجا يف،ع  ا   : ت،عا 

يف، ااع َ الَ تَاَفوَّئُااواْ َ اذُْكاُو اْ ع ْ،َ ااَة اعلَّااا  َ لَاايْفُنْو إ ْذ ُكإااُ ْو أَْ ااةَ   باةائع  عقوعااا ت،ااعا  َْباال  اعلَّااا  َجَ  ااُ واْ َ  فَاالَعََّ  باَاانْيَ  اء  َ اْ َ ب 
 .  (2)ئُاُلوب ُنْو فََلْصَبْ ُ و ب إ ْ،َ   ا  إ ْخَواع ع

   ان تلا  اعفلسافة تبع  اذها ا االمة يفة ع نون  ،ا ة أ  ن  ها اذإ ل  معر   ا ة احلوار عل قويا بني 
ّ ئع ا  ام اة اإلماة يفة ي    لا  ها اممعي توحيفة اعنل ة ئعةو  لا كل ة اع وحيفة  بلنة :  اعسإة اإلميفة اعقعةلة 

َة   َ أةعَع َربُُّنْو فَعْ ُبُة ن   : كلُ ة  احة   إ نَّ  ه ه  أُ َّ اُُنْو أُ َّة  َ اح 
 (3) .   

اذإ جباني  ا ص ب أفضل اعسةس ليفاو   أ ل بيف ا اع ع وين صلا ا،  ليفا  ملو   لا م   اعومول ام ني
اذساااا قيفو ي  اع ةئاااع   ااان امصااااول  اذباااع    ام اااةا  اإلمااااة يفة    ل ااااعء  ةرمااا او   جااااو رضاااب ا،  اااإاو

- :امصيفلة تإع ى  ل عء اإلمةس اذخلبني مهه اذا ة اذقةمة  معر ا بعجتع ني 

اح ااواء اع قعط،ااع  اذه بيفااة بناال اع واءارااع اعااي تو ااا إا  وياال أُ ااة اذساال ني اعواحااة  إا : االجتااع  اال ل 
 تإعبز اع بعمع وايفع   ر   لا ئيف اع   قعةة ع   حةرع اع لرخييفة  رقعف اع  كيفإوع ااع اعواحاة  يطواة  ت ضع  بعع ع

 . ن  فو ا    ة يفع  ب،يفة   ن االصععة  اعثواب  

اع لميفس الع ةئة   ب  ص و  ينون فيفااع اع،اعا اعاةيل صاععا حيفاع  ال  سا الناع   ع ال : االجتع  اعثعين 
 ان  إعصاو ئاو  ام اة  أ ا   راةاة   ان أ  ا   رء    إباوا     إ ج  حة  علبة   اع،باع إمخع  علخة  ال  ؤجةج عا 

 . اع س قبل ع   اذخعطو  ن حعضو 

تبااع  اذااها ا االمااة يفة  ااو  قيفاا   حااة  اعو يااة  اعااوأو  أ  ليفااا فااهلن امااة  اممعمااب حلااوار اع قويااا بااني 
: ع ة   ليفاااع ااااااااااااااون  ااهه ام ااة ا ا ة   وكااز امُ ااو  اعو ع نااي ةس اااااااااااة يفة  باة  اإلماااااااااكلماعّ عوحااة  ام ااة اإلم

   َيُنوَن اعوَُّموُل َ َليْفُنْو َشا يفةا َ  ّ  ََكهع َ  َجَ،ْلَإعُكْو أُ َّة  َ َم ع  ع َ ُنوعُوا ُشَاَةاََء َ َلا اعإَّع
 (4) .    
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 تباع المذاهب االسالميةأضوابط الحوار بين 

يف،اع  َ الَ تَاَفوةئُاوا َ اذُْكاُو ا ع ْ،َ اَة اعلةاا  َ لَايْفُنْو إ ْذ ُكْإاُ ْو أَْ اَةاء  فَالَعة  :ا  از  جالئاعل اعلةا َْبال  اعلةاا  َجَ  اُ وا َ  َ  َ اْ َ ب 
اَن اعإةاعر  فَلَعْاَقاهَُكو  ُ اعلةاُا َعُناْو ايَعت اا  بَانْيَ ئُاُلوب ُنْو  فََلْصَبْ ُ و ب إ ْ،َ   ا  إ ْخَواعع   َُكْإُ ْو َ لَاا َشاَفع ُحْفاوَِ     َااع َكاهع َ  يُابَاانية إاْ   

َعَ،لةُنْو تَاْاَ ُة َن 
(1) . 

ُ ا إ نة اعلةاااَا َ اااَا  : يضاااع  أ جااال   ئاااعل  ااازة  َ أَط يف،ُاااوا اعلةاااَا َ َرُماااوَعُا َ الَتَاإَاااعََُ وا فَا َاْفَواااُلوا َ تَاااْهَ َا ر ُإُناااْو َ اْصااا  
  .  (2)اعبةعب و يَن 

- :همهاأساسية أاهب االسالمية ضوابط لحوار التقريب بين المذ
- :ي ض ن عفب  ،إيفني   احلوار  :الضابط االول

 ن ة بااني اذاااها ا االمااة يفة ماااواءا    االصاااول أ    عفاااب رفااا اعيفاااة  اان عقاااعت اعفااوار  اذسااا : اذ،ااا اال ل
ب جااةا  يااة ر  ااةار كبااعر ختبباا  ااه ا  خبوصاايف ا ي فااهلنة رفااا  ااهه االخ ةفااع  شاالن   يااة كاالة ل  وة اة  ااع  ثاااعفااو   م

 ااه ا  اان  وي ااا  ال أحااة  عااا ماايفؤ و إا شااباة جتويااة كاالة م ي  ال يباات تةا عااا خااعرط أ مااعطاوي  ل ااعء اذااها ا 
َل  ن خبوصيفع   ه بة عيف، إ   ه بع  اخو أ ةس    ن اع،ل عء ام  .تبع او يس،ا الن ي خلا اآلخو أ  أن ي إع

ر  اعب ا  اع،ل ااب اع خبباب بااني كباعر  ل ااعء اذاها ا االمااة يفة ي عفاب اال  إااع   ان احلااوا: اذ،اا اعثااعين 
ك ااع  او احلاعل   احلااوار  اعب ا  اع،ل اب بااني   ي بال باا أن يبقاا احلااوار اع،ل اب احلاو  اذوضااو ب  ف وحاع  بيفاإاو

 مابيفة    او اع،ل ابإ  ها اعاإاج  ان احلاوار اعساليفو مايفنون طويقاع  عل.. ني   إطعر اذه ا اعواحة فاع،ل عء اذخ ل
 ماااةة  اااها اعباااعو ي،ااال ماااةة باااعو اعوصاااول إا احلقيفقاااة ع ععبااااع   اااةس تاااوف   وا ااال اعإ اااو .. الك واااع  احلقيفقاااة 

 .اع،ل ب اع خببب م ل اع،لو 

َر  اع نااعت   اع إعصااو  اع ،ااعي   :الضااابط النااا   أن احلااوار   اذسااعةل اذخ لاا   ليفاااع اليإفااب ضااو ر  اع ااا
اعبا  االماة ب  اعارتاحو  رصة اع،قعةةياة  اعواو يفة تؤكاة  باةأ   ن اعضو ر إبل .. احة  طعر امُ ة اعو إ  االخوو 

ا   اذااها ا االمااة يفة  اان خااةل ئاا اع واصاال بااني اعفااو   اعفعط    فااع  اذساال ني ب،ضاااو  اان ب،ااب ي  اع ،اا
ن  احااة  يواا لاو  ذعاا  بوصاافاو  ، إقااني عااةي( اع وحيفااة  اعإبااو   اذ،ااع :)صااول اعثةرااةاجلااع ا اجلااو وو مااو بعمُ 

  ااو يااة   لااا  نعفاال   ااع  و يساا،ا بااه  او أ عااع و ي تاذساال ون إخو ي:)ج ا  ليفااا بيفااإاواُ إص اعإبااوو اذااَجيف،ااع  اعاا
  . (3) ( ن موا و 
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 أدب حوار التقريب ومنهجة

 ااع تااوتب  يفااة خعصااة   اعوئاا  احلعضااو ي  ذعاا  مت خااه ئضاايفة حااوار اع قويااا بااني اذااها ا االمااة يفة أم
ي  مينإإاع  عل ئضايفة اع قوياا اع، او  اعفقاوو ماحيفا  توانة  ي  ا ة ي   ب ئضايفة اعوحاة  االماة يفة   ى بقضيفة ك

- :اعسليفو بععإقعت اآلتيفة ا و  ،عا أ و احلوار   إاجشعر  بعخ بعر ماإل

 اااةا  أبعالضاااعفة إا  ي اعاااي  ثاال اماااة  االمااعّ حلاااوار اع قويااا  اعوحااة  االماااة يفة  :النقطااة االولااا  
خاااوى تاااوتب  ب  اااور اعفقاااا االماااة ب  ئةرتاااا  لاااا  واجااااة اع  اااةيع  اذ،عصاااو    ،عجلاااة اذوااانة  احلضاااعرية أُ 

 .اجلةية    خم ل  اجملعال  

ن اعوحاااة  االماااة يفة  اااب ر باااة أكيفاااة   أ ااال كبااا  ي،ااايف    عفاااوّ اذسااال ني  ت  لاااا إعيفاااا امُ اااة أالشااا  
 رمساوا اذاإاج  (رض) اعبا عبة اعناواس  ( )ة اة أ ال اعبيفا  أعناو    عيفااع اعقاوان اإ ئة   اع  ي و   ر بةواالمة يفة ب

 اةاء ام اة ي، لاون بعما  وار ع  زيا  صافو  اذسال ني  ان خاةل إباواَ عقاعت أاعقو  مع ي    عفاس اعوئا  عاوى 
 .ا ة   اع إعئب  اعفوئة 

 اا   اال  اااع   عااا  اان أجااال أن ي  اااول اع، اال  ااان أجااال اعوحااة  االماااة يفة  ااان حااعل اعوااا،عر ا باااوو إ
الباة  ان االشاعر  إا جم و اة  ان امماس اعاي مينان أن تقاوس اعوحاة  االماة يفة  ي  ةافا  جمعالتاأمسا  بواجما   أُ 

- : ليفاع 

 ،عجلاة ا ةفاع  اذه بيفاة  لااا أماعّ اعوحاة  االماة يفة ي الد،ااا توحيفاة اذاها ا االماة يفة    ااه ا  (أ )
اإ   ي   إ قاب ا  وي بال  ا ي  و أ او   ا   ائ،اب  احة راء اذاها ا االماة يفة  رعرماع  اع د،اا احارتاس نة

 .أتبع اع اع،بع ية  اعوخبيفة 
معميفة ي كعحلقو  اعسيفعميفة  اع،بع ياة التباع  اذاها ا االماة يفة   اعابة  اال رتا  بعحلقو  االعسععيفة ام (و )

تبع  ب،ب  اهه اذاها ا  ان أن حعل  ن االحوال حو ع االمة يفة  اع،عا االمة ب ي َيف  ال بَو بلوة 
حقاااوئاو اع،ع اااة اعاااي يوااارتكون فيفااااع  اااا بقيفاااة اذاااواطإني جملاااو  اع  اااعةاو إا  اااها اذاااه ا أ  ذعااا  أ  أن 

 .فوا  ا ا  يفعَ عبعحل ب،ب امإي  ول االع  عء اذه يب 
ن اذوائاا  اعسيفعماايفة ب،يفاةا   ااي توحيفاة اعإراو  اعنليفااة إا   ر اعاةين   احليفااع  االعساععيفة    ر اعواوي،ة فيفاااع  (ط )

 .اع فبيفليفة مهه اعة عة  اجل ع ة أ  تل  ي   ها رع مينن أن ت فا   ليفا اميفئع  االمة يفة بونل  عس 
ا صاااايفاة احلنااااو االمااااة ب ي َيفاااا  الينااااون  إااااع  تقااااعطا   اعباااايف  اذ و حااااة إتوحيفااااة اعإرااااو  اعنليفااااة  (  )

    . ه اعبيفاة أ  تل   ال  ععا  ن االخ ة    االج اع ا  ع وخيفص  ه يعل نو 
 ثال حوكاة االحلاع   ي  لاا اذسا وى اع،قعةاةو معمايفني ي ماواء  أ اةاء االماةس امه توحيفة اعإرو  اعنليفة جتع (ه )

 و اع،اعذب يفاك وحاة اعن  ي أ   لاا اذسا وى اعسيفعماب ي  اع  لل  ن االع زا ع   اعقيفو  االعساععيفة اعف وياة
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اعااااااي ت، ااااال عيفااااال  اااااعر علنيفاااااة بعذساااااال ني اع،عذيفاااااة ي  عيفةععباااااايفو ك  ي  ئاااااوى اع سااااال   اميف إة االمااااا اةل
 . جم  ،عرو ي أ  عإاا اذزية  ن أراضيفاو  رو ارو ي  ئ ل  تووية أبإعةاو 

اذسل ني َجيف،ع  ي  ثل ئضايفة فلسا ني  معميفة   اع،عا االمة ب ي  اعي روة اال   عس اذورت  بععقضعيع ام (  )
 ااان اعقضاااعيع اعاااي ي ،اااوض فيفااااع اذسااال ون كج ع اااة إا اعرلاااو  اعقاااةّ اعواااوي   ئضااايفة كوااا       اااع 

 . اع،ة ان 

 يناااون  اااها اال   اااعس اع ةئاااع   ااان اذبااال ة االماااة يفة ي ب،يفاااةا   ااان اع ،باااا اذاااه يب ي أ  اع ،ع ااال  لاااا 
 .أمعّ االع  عءا  اذه بيفة 

ل ا  او  اة االخا ة  ميثا مابعوأ   ،عجلة أمبعو االخا ة  ي الج إعهباع ي فالنة تواخيفص  :النقطة النا ية 
 .معميفة   اع،ةط ي  اعولن   ذع   و شلن توخيفص اذوض اعهو ميثل ا  و  اذا ة   اع،ةط اال ا  ام

   -:تيفةمبعو اعوةيفسيفة إا اال ور اآلرجع  امإ مينن 

 .اع ،با اذه وس  اع خل  امخةئب    ،عجلة اعقضعيع  (5)
 ان خاةل إراعر  اعفا  ي باني اذسال ني   زيا  صافوفاو سا،ا عل خوياا اعهو ي ي اعإوعت اذ،ع و عةمةس (9)

 . شواء ذ و اعقلوو اذويضة ع سخ  و م اء  هه اذا ة   لا عقعت اعض،   االرعر  اعرتكيفز 
 ضاااع  اذسااال ني   ، قاااةارو ي  اال   اااع     ،وفاااة ذعااا   لاااا االشاااع ع   اعااا او أ  اعو اياااع  لاجلاااال ب (1)

 . ها اذه ا أ  ذا      ئوال اعوعذة  ام
 اعبااا عبة  ( )أ  امة اااة  (ص)  رباااو  اعاااإص اعواااو ب اذاااو و  ااان اعإااايب اذوضاااو ب  اع،ل اااب ة   االخااا (4)

َ ان أأ  اع،ل عء اعهين يإ سبون مها اذه ا  (رض )اعنواس   ذا  ي  ذع  بسبا اعفعصل اعز ل اعنبا  باني 
 .   اع ز يو  ا  عء االش بعه   اعإقل خ ةحيف   ئا   اعإبوص االي يع إع  هه أصة ر اعإص   

 ياالخ ة    فاو اعإص   قعرع ا بععإبوص امخوى ي حيف  أن اعقوان اعناو  اعاهو ربا  عباا باعع واتو (1)
لماابعو تساا ا ب    أحعطاا  بااا اعقااواةن احلععيفااة ي... فيفااا رنااو    وااعبا  ععماا    إسااوص   ااعس  خااعص 

 .ة   اعسإة اعإبوية يضع    اعإبوص اذو ية أ  نها احلعل ..  تفس ه  ا اعي تلقب ضوءا   لا فا اعإز لي

 احااة  إاااع   ضااا   البااة  اان  رامااة كاالة  ي خم لفااة   طوئاااع   مااعةلاع ي ماابعون  ،عجلااة  ااهه امأ ال شاا  
 .مععيفا اذإعمبة مهه اذ،عجلة ام

 اااةاء ي  تواااخيفص ام ة يفة يفععرتبيفاااة االخةئيفاااة اع،ععيفاااة ي  تقاااوى ا، ت،اااعا ي  احلاااوص  لاااا اذباااعحل االمااا
 . ل  اعثعين  معةل  ا ة    ،عجلة اعسبا ام ي  احلهر  ن  ؤا وارو  أ  عمو  عوعطاو

 اال   اع    ذعا   لاا ي ة  كهع  اعب    ن  ، قةا     بإيفع  اذها ا االماة يفة  ان  باع ر ع اعإقيفةا
ذعا   كالة ي   يفة  حسان اعران  ر ح اع فاع و  ا باة خاو  االماةأئوال أة ة  هه اذها ا اذ،و فاة ي   ان  إ لا  امُ 
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صااااول  اعضااااواب  اذساااا إب ة  اااان اعقااااوان  اعسااااإة   ضااااا اعقوا ااااة  امي عااااا تاااالر  كباااا     ،عجلااااة اعساااابا اعثععاااا  
اعااةعيفل اذإ قااب  اتباع   ااج باع   ااإاج احلااوار اع،ل ااب اذوضاو ب  اذإعئوااة امع ةااة ي  تة أربااع  اعااإص   إاعبا يف ة   

 .ميثل أفضل اع و  ذ،عجلة اعسببني اعوابا  ا ع س  ي  اعوو ب

رضايفة اعاي هبع بني اذسل ني ي الباع  اعقع اة   اممعميفة اعي البة  ن االع زاس   اعقضعيع ام :النقطة النالنة 
جااااواء ر حيفااااة  ميفعماااايفة أاع قويااااا إ ااااعط إا  فاااالنة ي  يقااااوس  ليفاااااع بإااااعء احلااااوار عل قويااااا بااااني اذااااها ا االمااااة يفة

 .خةئيفة  رقعفيفة  إعمبة ي ي،يف   يإ و فيفاع  ها امة  احليفوو امعس أاج  ع يفة     

 ياعن  إة ع  عجل ئضيفة اع قويا بني أصا عو ام ي رضيفةبعبع   هه امن اعقوان اعنو  ا  و أ  ن اذةحظ 
علوماعال   اع  جيفاة  صل اعواحة ثل اع وحيفة  اعإبو   اع،ةل  ام ي معميفةة  لا اعقضعيع امحيف  أكة  ي اعس ع ية

 احلااةي   اان االخااة   اذوائااا  اذ،إويااة  االج  ع يفااة  اذوضااو ع   ي   ااعمو أعةعبيفااعء اذعضااني  ذكااو ئبباااو 
 .رضيفة  ا بعةص مهه اعقع ة   ام مينن أن عو  إا ب،ب اذ،عا  ي اعثقعفيفة اذورتكة

كقضااااعيع  واااارتكة ي   اااال اعبيفاااا   اعباااا عبة اعنااااواس أاع لكيفااااة  لااااا   ر اعقااااوان اعنااااو   اعسااااإة اعإبويااااة    :أوالا 
إن   رعباا  رفااو   اان اع  وياا  ميناان اعوجااو  إعيفااة  اعقااوان اعنااو  عااص   فاالنة ي  ة بااني اذساال ني   ،اارت  هبااع   ساالة 

 .  عنن يبقا  جو ه  ع ة   ا ع   ن  وا ل  حةروي  ااخ ل  اذسل ون   فا 

 ان أصا عو اعوماول ي   إاع  اعنثا   ان اعإباوص اذوارتكة   كهع  اعسإة اعإبوياة يو يااع اذسال ون َجيف،اع   
جماااعال   ي  يبقاااا االخااا ة    رباااو  ب،ضااااع أ  فا اااا.. اعاااي رب ااا  باااعع واتو أ  باااعع و  اعبااا يف ة عاااةى اجل يفاااا 

 عاااها فاااهلن إراااعر  اعوااا  حاااول رباااو  اعقاااوان اعناااو  أ  .. راء عل اااوار  اعب ااا  اع،ل اااب  اااا االحااارتاس اذ باااع ل عاااآ
اذ اع،ل اااعء  ااان ك اااع ف،لاااا ب،اااب شاااهة   (رض) اعبااا عبة اعناااواس  ( )إة اعإبوياااة أ  اع ،ااان بل ااال اعبيفااا  تضااا،يف  اعسااا

 .اعفويقني رع يؤ و إا اذزية  ن االخ ة   اعفوئة  اع  ز  

 ثاال ئضاايفة  رعئااة اعااوا و ي ي صااول  اعقوا ااة اع،ل يفااة   االربااع  اع لكيفااة  لااا اعقضااعيع اذواارتكة   امُ  :ثا ياااا 
ااااي نااااو  اذ وااااعبة  اعإعماااا   اذإسااااوص  اع،ااااعس  ا ااااعص ئضاااايفة ا     ااااج    ي و ب،ضااااا ب،ضااااع أن اعقااااوان  اعسااااإة يفسة

 .    ذع   ن ئوا ة اذإاج اع،ل ب   اعب   ك ع  و  قور   رلا  اع،ل ب ي االم قواء

إعئوااة امع فاة ب،يفااةا  راء اع،ل يفاة  اذه بيفااة  اع ،ع ال  ،ااع بااو ح اعب ا  اع،ل اب  اذاالحارتاس اذ بااع ل عاآ :ثالنااا 
 االمااا فزاَ  االمااا خفع   اع  ع ااال ي  اع لكيفاااة  لاااا اع،ةئاااع  اعاااي كععااا  ئعة اااة باااني أة اااة  ااان ر ح االحااارتاو 
 .اذها ا أعفساو 

اع خلااب  اان ر ح اع،ااة ان  لااا اذقةمااع  اذه بيفااة  اعواا،عةو اعةيإيفااة ا عصااة بعصاا عو  ااها اذااه ا  :رابعاااا 
ساايف   اعسااا  اعل،اان عل ااها ا أ  امة ااة أ  اعباا عبة االجااةء أ  اع،ل ااعء ف  اع ا  ذا  ي   إااا أمااععيفا اع نفاا 

ي ك ااع ف،اال جم ااا ب،ااة توخيفباااع  - اال اارتا  بوجااو  اذااها ا اعباا يف ة اذ ،ااة   .. اذ  ااه بني هبااع اال ااةس 
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خةئيفااة احلااوار أ تااو يج رقعفااة   شااع ة إ اع، اال  لااا  ي  لااا اذساا وى اعومسااب أ  اعثقااع  -اعفاااقا االمااة ب اعااة   
 اذساال ني    جتساايفة  فاااوس ام ااة االماة يفة اعواحااة   اان خاةل اع إعصااو بااني ي عل قوياا بااني اذااها ا االماة يفة

 ( .يععل سل ني فلو ببا فليفس دسلو ن مسا  سل ع  يإع و )ئضعيع و احليفعتيفة 

  ااههفألجاال أن ت  ااول : قويااا   االشااعر  إا ب،ااب اعومااعةل اعإعف،ااة   ئضاايفة حااوار اع  :النقطااة الرابعااة 
ااهلفي   ااة  عبيفاال   قااةّ عل ساال ني إا  ائااا  ل ااب يفة  اان جمااو  ر بااة عفساايفة قضةاااع ع   ااعط إا ب،ااب اعومااعةل  ة

- :  إع عو  إا نعذط  ن  هه اعومعةل .. مععيفا  ام

اع  ويا  ي  مينان اعقاوان اعناو   ان  أَجاا  ل اعء اذاها ا االماة يفة لا صايفععةفقة : اعقوان اعنو  :والا أ
  -: اآلتيفة ،وفة ذع   ن اع،إع ين 

 . اعب عبة اعنواس َجا اعقوان اعنو   لا ية أ ل اعبيف   (5)
ي   واتاا   رجاع   ااع،إعية بععقوان اعنو   ن خةل اع لكيفة  لا فضل ئواءتا  اع ةبو فيفااع  فضال حفرا (9)

 .محل ا 
 .مة ة اعقوان اعنو   ن اع  وي   (1)
 ن خةل االما ةالل باا  لاا احلناو اعواو ب  اع،قيفاة  االماة يفة ي  عبا  هاوره حجيفة اعقوان اعنو    (4)

ي تااو   اان أ اال  اعسااإة اع عرخييفااة   اا   ذعاا   اان اعقضااعيع ي  كااهع   اان خااةل ج،لااا  وج،ااع  علإبااوص اعاا
ف اع  افاا   ليفاا اعقاوان )لاا اعقاوان اعناو  ئبال امخاه هباع اعبيف   اعبا عبة اعناواس ي حيفا  طلباوا  وضااع  

 ( . ع خععفا فعضوبوا با  وض احلعة فخه ه   
 ت بيفقااا  لااا اعوائااا اذ،ااع    كاالة    ي ةاال   ااعس ب فساا  اعقااوان اعنااو  خبوصااع   اان خااةل اذبااع ي  احليفةاا (1)

 . بو  ن  بور اذسل ني 

   إاع الباة  ان ي فعن اعب عبة  و  وضا إحرتاس َجيفا اذسال ني: توضيفت اعو ية  اذوئ   ن اعب عبة :ثا ياا 
- :تيفة ور اآل ذع   ن خةل ام.. توضيفت اعو ية حومو بونل  وضو ب 

َ ااااان اعوماااااول (5)    ر اااااو   اعاااااةفع   ااااان االماااااةس  تومااااايف    عة اااااا صااااالا ا،  ليفاااااا  مااااالو  اعبااااا عبة   
 . تض يفعرو اع،ريف ة   مبيفلا 

 رااني اعباا عبة  اليبااة   لاايفاو  إااوان اعااهيني اع  يفيفااز بااني اعباا عبة اذااؤ إني اذخلبااني  بااني اذإعفاااقني  (9)
 .و ا بععة و  االمة يفة أضة   ث  إاو اعقوان ي  ةة 

حا   اا ي  ن اعب عبة اعهو كعن ي ب  بعالحرتاس  اع ،اع ن  االعف اعح   ليفاو اعسةس وئا  أ ل اعبيف   (1)
    .  صلا ا،  ليفا  ملو خبوصع  ب،ة  فع  اعومول ي االخ ة     جاة اعإرو اعسيفعميفة أ  اعفنوية 
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 ذعاا   اان ي توضاايفت اع،ةئااع  اذواارتكة بااني اذااها ا االمااة يفة   اعبااةر اال ل    بااةأ اع لماايفس  :ثالناااا 
- : تيفةَعث   اذوضو ع  اآلخةل تلعيف  اعن ا أ  ك عبة ام

فااقة ذكاو اعسايفة شاو  اعاةين  عةاة راِ   ان اعوايف،ة اعاهين أخاه رجعل اعويف،ة اعهين أخه  إاو أ ل اعساإة  (5)
 .ذط مهه احلععة  إاو أ ل اعسإة كإ و 

 .رجعل   ل عء أ ل اعسإة اعهين أخه  إاو رجعل اعويف،ة   ل ع  و  (9)
 اان اعوايف،ة اال ع يفااة  ان اة اا او  ان رمااول ا،   لاايفاو اعساةساعو اياع  اذو ياة   ك ااا أتباع  أ اال اعبيفا   (1)

عوماول ا، ي بونل  بعشو ي  اذقعرعة بيفإاع  بني  ع ر و   ك ا أ ل اعسإة  ن اصلا ا،  ليفا  ملخو 
 . صلا ا،  ليفا  ملو

.. إرجااع  اعو ايااع  اعااي  ر     اعفاااقا  اان ك ااا اعواايف،ة إا  بااع ر ع   ك ااا اعسااإة  اذقعرعااة   ذعاا   (4)
 . اصو اعقوية بني اذها ا االمة يفة سو  جنة  ن خةل  هه االَعث امف

 اذ،ااااع ة   عال  اع،بع يااااةاجملااااصااااع    خبو ي االَااااعث اذقعرعااااة   اعفاااااقا بااااني اذااااها ا االمااااة يفة  :رابعاااااا 
حيفاا  مااإةحظ  اان خااةل ذعاا  ضاايف  امااو   ي  توااجيفا طبااا اعن ااا  اعنوامااع  فيفاااع ي حااوال اعوخباايفة ام

 . بقيفة اذها ا االمة يفة   ليفاو اعسةساعفعصلة بني  ها ا أ ل اعسإة   ه ا أتبع  أ ل اعبيف  

اعفااقايفة ي أ   اعسيفعميفة  اعفنوية ي  باني اذوائا   ئاذوا   اع،قعةةو  اعفاقاب بني اعفبل   اعب :خامساا 
 اااها اعفبااال ماااو  يناااون عاااا أراااو  وضاااو ب  عفساااب   حاااوار  باااني اذوائاااا  اعفااااقايفة  اذوائاااا  اع،قعةةياااة ي فااالنة 

ن حاااوار اع قوياااا   اذوائاااا  اعسيفعمااايفة باااني احلنو اااع   اعبلاااةان االماااة يفة ذا  االع ااازاس أ ال شااا  .. اع قوياااا 
من ا ةفااع  اعسيفعماايفة    ثاال  ااهه  ي رااو  راايفو     ليفااة احلااوار  اع قويااا بااني اذااها اعااا أ ي  بعالمااةساعااةيل

 .احلنو ع   اعبلةان تإ،نس  لا اذوائا  اذه بيفة  اعفاقايفة  اعفنوية  اعثقعفيفة 

ا ا االمااة يفة توااجيفا إئع ااة اجل ،يفااع   اذإر ااع   اذواكااز اعااي ت، اال عل ااوار  اع قويااا بااني اذااه :سادساااا 
 .شع ة رقعفة اع قويا  اع ،ة ية اذه بيفة  اعوحة    اعقضعيع االمعميفة إ  

 ان اع ،باا ب،يفاةا   ي  نيفو  إ   اعبةغ  اعة و  بعحلن اة  اذو راة احلساإة  احلاوار اع، لاب اماع   :سابعاا 
عاا   ااان خااةل إئع اااة اذاااؤ وا   ذ ي  االر ااعو اعفناااوو  اعسيفعمااب  اراااعر  اعإ،ااوا  اع عةفيفاااة  اع  ااو    اذوائاااا 

 .اذإر ع  االمة يفة اذورتكةتلميفس اع،ل يفة   

توااجيفا   ليفااة اع ،ااعي  االج  اع ب بااني أبإااعء اذااها ا االماة يفة  اان خااةل اذإر ااع   اذؤمسااع   :ثامنااا 
  اا  ذعاا   ي تبااع ل اعزيااعرا   اعلقااعءا   االشاارتا    االح فااعال   اذواماايفو مااهه اجل ع ااة  تلاا   ي االج  ع يفااة

 . ن اعومعةل االج  ع يفة 
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ع،ل  ن أبَو اذساعةل اعاي ت،ايف  أ اة  حيفااةع    ضا   اذسال ني ي   اةفع  أكيفاةا    ت ل،اع  امُ اة االماة يفة 
  اها باو  فاوئاو ي  ب  سلعة اعوحة  باني اذسال ني ي  اع قاعرو باني ي عةى رجعمع  ئع رع اجملع ةين  ر بة  ل ة  
ااعس اجلااور  اعفسااع  ي   اعوميفااة بيفااإاو ر س امااوة     اال  لااا  يتلاا  اعااي خلقاااع اجلااال  امااوى ي  أحن اااع كيفااة حنة

اتساااااع اع  تناااااويس أ و اااااع    وحل إاااااع اذ،عصاااااو  اعنفاااااو اع،اااااعذب   ؤمساااااع  اعثقعفيفاااااة  اال ة يفاااااة ا بيفثاااااة ي حااااا  
اا ععيفااة عل،ل ااعء اذخلبااني  احلوكااة اعواةااة  علقااع   اجملع ااةين ي  اإلرا   ة اع،اماا  ن    أصاابت أ و ااع إ ااعط إا ام ة

 خبوصاااااع   أن اذواااااارتكع  تناااااع  جت،ااااال ي  بإراااااو    ل يفاااااة  وضاااااو يفة ي كاااااالة  ي اذعضااااايفة عألُ اااااة اعوا يفاااااة اعواشاااااة 
اء   ماو ي ع  ا فظ بعالصاول  االركاعن  احاة   الت،اة  فيفااع    اة   ال خاة   ليفااع  افيف ي ع  امااالخ ةفع   لاا 

َ ة اع،قليفة  اع،قةةيفة مع   .كعع  دإ   صويت  بعشو علثواب   اعإبوص اع،قعةةية  اع ووي،يفة أ  بعذة

 ت لكاة  اهه اعو ياة  إااة  واج، إاع عارتاث اعساال  اعباعحل  أُطو حاعرو احلةيثيفااة  اع،ل يفاة ذفاو ا  االمااةس   
بة  بعحل احلنةعس اعفعماةين  اعساةطني اذإ اوفني ا ية اع  وي   اع ز يو   واك ذع  منة  ي صوعا  فو  اخم ل  أُ 

 ئااة كااعن الة ااة أ اال اعبيفاا   اعباا عبة االجااةء  ي تناان ئااة تو لاا   اماا قو  ب،ااة   كثاا  رااع  صاالإع  اان ب،ااة و
بااهعوا    ي حاا  تبلااور   إاجيفااة خعصااة  يفااز ا  هبااع  اان خااةل  ةرماا او اعإبويااة االصاايفلةي اعااة ر االمااعّ   ذعاا  

اعقاواين اعناو    اة اعوصا عيفباة   لاا  ائاا  اهه امُ  ي ع  امُ ة االمة يفة كال  جاو  و  حيفاعروع  قيفقاع   حيف
إُاوَن ب ععلةاا   َ   :  ئوعا ت،عا  َااْوَن َ ان  اْعُ إَناو  َ تُاْؤ   ّ  تَاْلُ ُو َن ب اعْعَ ْ،ُو    َ تَاإاْ َو أُ َِّة أُْخو َجْ  ع لإَّع عَاْو اَ اَن ُكإُ ْو َخيفاْ

ااُقونَ أَْ ااُل اْعن  َااع إُااوَن َ َأْكثَاااوُُ ُو اْعَفعم  ُاُو اْعُ ْؤ   ُااو  مااإاْ ااو ا مَّ ك ااع كععاا   واجاااة اع اااع   خم  ااعرو . (1) و  َعَنااعَن َخيفاْ
 .جاعض  ها امة  اعومع  اعنب  شومة ال  وا   فيفاع إ  

 تاااعب،يفاو اعبااا عبة االجاااةء     لااايفاو اعباااة   اعساااةس لاااا ذعااا   ااان  ،ععاااع  أة اااة أ ااال اعبيفااا    عااايفس أ لة 
  ااع ت،وضااوا عااا  اان اضاا اع   ئ ااا  توااوية  مااجن  ت،ااهيا  ئ اال ي  ي  اان  ل ااعء  ر ا  حااةي  ب ا،  ااإاوضاار 

 عان .. ساق  مال ععا  إ،ع  عل    ن أن يراو  تة ل   ع ا ي  عألُ ة  ن أن ت،اب  توشاة ف   اة  تاو   اعبعطال  تُ 
أ ل اع،لو اذخلبني  رجعل ام ة اعوا ني  ان أتباع  يإاب هبها اع،اء اعثقيفل  يض لا هبهه اذسؤ عيفة اعن ى إالة 

اعاهين ياةركون خ اور  ام او  أميف اا   اواطن اعبا ة  ان اعفساع    ي  هه اذةرمة اعواةاة   ماععنب  جااع اعقاو  
 ب،قاول  ل يفاة   ف  اة ي   إ   اعبواو  ان ا  ال   اذ،قاول ي باو ح اماة يفة  ساؤ عة تل ال رضاع ا،  ي اذإقول

 . بلخةئيفة تة و إا مبيفل رهبع بعحلن ة  اذو رة احلسإة  ي ن احلقيفقة  تإوة احل تف ص  

 لاااا امماااس اذبةةيفاااة ذاااإاج احلاااوار باااني أتباااع  اذاااها ا  ي  بإراااو  ماااوي،ةي   إاااع لاااع ل أن عسااال  اعضاااوء 
  اع ،ااو   لااا أكثااو   قااع   أ مااا تفباايفة    ع نااون  ااةخة   فاومااع  عةرامااةِ ي االمااة يفة ع  قيفاا   حااة  امُ ااة 

                                                           

 .   550 :ال   وان  ( (1
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ميفاة عبإاعء ام اة االماة يفة اعواحاة   توحيفاة اذسال ني ماععيفباع اإلأ   إاجاع   ي  ،عا  هه اذةرمة اعإبوية اع ع و  
 كلإاع أ ال  رجاعء أن ت  قا  باهع  خ او  أمعمايفة  يوايفة ركان ركاني   ..  لا أُمس االماةس ا  اةو امصايفل 

 . س   اعوحة  االمة يفة اذقةمة 

- :إإع حبو  هه اُممس  ن خةل االم قواء اعقواين  اعس   اعوويفة   أمعمني  مين

  حة  اع،قيفة  االمة يفة : اممعّ اال ل . 
  حة  اع وويا االج  ع ب  اعسيفعمب اع،عس: اممعّ اعثعين  . 

  -:وحدة العقيدة االسالمية : األساس االول 
 (.اعلةا  أن ر ة رمول اعلةا  أن ال إعا إالة )   ب اذض ون اع،قعةةو عواع   

 . (1) (تفل وا  ئوعوا ال إعا إالة اعلةايع أياع اعإعّ )   اع وحيفة لو اعفةح تبةأ  س(  ال إعا إالة اعلةا)فبقول 

فاة  ربةا  ال :) اع، ماب ععبابععوماععة اإلميفاة تإ لا  رحلاة اع ساليفو  االمياعن  (ص)ن  بةاعلةاا بععواع     ة با
 .(2) (إنة و  فيفاع شجو بيفإاو مثَّ ال بة ا   أعفساو حوجع  رع ئضيف   يسلة وا تسليف ع  يؤ إون ح  

سااااليفو  مااااع توحيفااااة ا،  اع  ي  هبااااعتني اعواااااع تني ت  قاااا   حااااة  اع،قيفااااة  االمااااة يفة    أمعماااايفاع ام عيفااااني
 احلقاااو   اعواجباااع   حفاااظ  ي س اع،ةئاااة االعساااععيفة  لاااا أماااعّ  اااهه اع،قيفاااة  و قفاااا ي علوماااول بععوماااععة اإلميفاااة 

 ااان شااااة أن ال إعاااا إالة اعلةاااا  امااا قبل ئبل إاااع  صااالا ) :أعاااا ئاااعلصااالا ا،  ليفاااا  مااالو  احلو اااع  ي ف،ااان رماااول ا،
 .(3) (صةتإع  أكل ذبيف  إع فهع  اذسلو ي عا  ع عل سلو   ليفا  ع  لا اذسلو 

يقوعااوا ال إعااا إالة اعلةااا  أن ر ااةا  رمااول اعلةااا  اُ ااو  أن اُئعتاال اعإاعّ حاا )يضااع  أ صاالا ا،  ليفااا  ماالو يقاول 
فااهلذا شاااة ا أن ال إعااا إالة اعلةااا  أن ر ااةا  رمااول اعلةااا  اماا قبلوا ئبل إااع  أكلااوا ذبيف  إااع  صاالةو صااةتإع حو اا   ليفإااع 

 .(4) (  ع  و  أ وامو إالة َقاع 

ي   اع،قيفاة   ماةس  إاا  تنفا هصال االأماةس ئعةلا اع  إاوس حيفإئاه عفاب إ بهع  ت و احلجة اعواو يفة  لاا 
  ان ذعا   مالوصالا ا،  ليفاا  رماول ا، عإااب ي حناعس االماةس اع فبايفليفة ب،اة ذعا أ أن صةر  إا  اع خياعع  

 (أئاوو كفااةو أ ال ال إعاا إالة اعلةاا فااو إا اعنفاو     و باهعا ف انأ ال ال إعاا إالة اعلةاا ال تنفةاو  كفاةوا  ن) :  ئوعا

                                                           

 .  ار اعفنو . يت 469: 5: اعس   اعإبوية البن كث   ( (1
 .  61: اعإسعء  ( (2
 .  510: 5:جع ا االصول  ( (3
 .  512 - 510: 5:ي  جع ا االصول 6:ي  ص يفت  سلو  9: راجا ص يفت اعبخعرو  ( (4
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بااا ا، دااع ):أيضااع   ،  ليفااا  ماالوصاالا ا  ئوعااا ي (1)  اان ئااه   ؤ إااع  بنفااو فاااو كقعتلااا   اان ئ اال عفسااع  بواابء  هة
 . (3) ( َعْ،ُن اذؤ ن كق لاي  اعوجل مخيفة يعكعفو فاو كق لاإذا ئعل ) أيضع    ملوبلا ا،  ليفا  ئعع ي (2) (ئ ل 

- :  ليفا ففب  ها اممعّ  بةأين 

ُ واْ   عن لو اعن علا  حوكة االعسلقيفو   إ  ل علبوات اذسّ ام  و امُ :  بةأ اع وحيفة : ام ل  َ اْ َ ب 
يف، ع َ اَل تَاَفوَُّئوْا َ اذُْكُو ْا ع ْ،َ َة اعلَّا  َ َليْفُنْو إ ْذ ُكإُ ْو َأْ َةاء فَلَعََّ  بَانْيَ  َْبل  اعلَّا  َجَ  ب إ ْ،َ   ا  إ ْخَواع ع  ئُاُلوب ُنْو َفَلْصَبْ ُ وَ 

ُ اعلَُّا َعُنْو ايَعت ا  َعَ،لَُّنوْ   َُكإُ وْ  َاع َكَهع َ  يُابَانيم ال إ ْكوَاَه      (4) . تَاْاَ ُة نَ  َ َلَا َشَفع ُحْفوَِ   مَن اعإَّعر  فَلَعَقهَُكو  مإاْ
َن اْعَابم َفَ ْن َيْنُفْو ب عع َّعُ و   َ يُاْؤ  ْن ب ععلَّا  فَاقَ  َ اعوُّْشُة    ين  َئْة تَابَانيَّ  اْعف َبعَس َمَع َسَ  ب عْعُ،ْوَ    اْعُورْاَقا الة  اْمَ  ْ اعةم

 .   (5) َ اعلَُّا مسَ يفا  َ ل يفو  

عن  اااا عرااا ه  ا اااع كععااا  ا اااع ال   اعإواياااع ي ااااااااة أوة اعساااااااااان ت وحاااة حوكأال مينااان  ماااعّ باااة ن  اااها ام
َةُ وَ  فَااااهل نَّ َحْسااااَبَ  اعلَّااااُا ُ ااااَو اعَّااااه َو أَيَّااااَةَ  ب َإْبااااو ه  َ إ ن يُو يااااُة اْ أَن خَيْاااا  :  ا ااااع تااااوفةو  اع،وا اااال اذع يااااة عااااهع  

إ نَي  يف، ااع  َّااع أَعَّْفااْ  باَاانْيَ ئُالُاوهب  ْو َ َعن اانَّ اعلَّااَا أَعَّاا  *َ ب اعْعُ ْؤ   ااإَاُاْو إ عَّاااُ َ أَعَّااَ  باَاانْيَ ئُالُااوهب  ْو عَااْو أَعَفْقاَ  َ ااع    اَمْرض  َجَ   َ  بَايفاْ
      .    (6) َ ز يز  َحن يفو  

اعسااعن ئااة افاارت  إا فوئااة بإفسااا  ب،ااة  أ ااواء اعإفااوّ  شاااوارع ماا نون  إااع  ماابل   فااو   باال مااإجة كاالة 
 . (7) (لا ذعنو  صةعكو با  ع،لةناو ت قاون أنَّ  ها صواطب  س قيف ع  فعتاةب،وُه  ال ت ب،وا اعسبَل فاَ َاَفوةَ  بنو  ن مبيفا  )
بااا عوحااع   اعااهو أ حيفإااع إعيفااَ    ااع  صةاايفإع بااا  ابااوا يفَو   ومااا   يفسااا أْن أئيف ااوا  َشااوََ  َعنااو  اان اعااةين   ااع  صةااا)

 .(8) (اعةيَن  ال ت فوةئوا فيفا َكبُاَو  لا اذووكنَي  ع تة و و إعيفا  اعلةُا ب يب إعيفا َ ْن يوعُء  ياةو إعيفا َ ْن ياُإيفُا 

 . (9) ( ةاةَّ  احاة    أعاع ربناو فع باة ن َّ ااُنو أُ إنَّ  هه أُ ) ك ع أن اع وحيفة  و اممعّ   بإعء ام ة اعواحة  
َين االج  ع يفااة   ااو ام. (10) ( إنَّ  ااهه أُ َّااُ نو أُ ااة   احااة    أعااع رباااُّنو فعتاااةقون)   بإااعء   مااعّ أيضااع    ئلااا اذااوا

َين االمياااعن بععلةاااا  اع  ااازةو عاااا اع،ةئاااع   اجل ع اااع  ي  تا ة  َين اعإساااا  احلساااا إا  اااوا   ااان أجلاااا  اااع  ااان  اااوا
ال جتااة ئو ااع  يؤ إااوَن بععلةااا   اعيفااوس  اآلخااو  يااوا ة َن َ ااْن حااع َّ اعلةااَا  رمااوَعُا  عااو كااععوا ابااعَء و أ  أبإااعَء و أ  )مااب ععا 

                                                           

 . 5: كإز اع، عل عل  قب امإةو ي  55   50  5: راجا جع ا االصول  ( (1
 .  5:ي  كإز اع، عل عل  قب امإةو  55   50  5: راجا جع ا االصول  ( (2
 . 5:ي  كإز اع، عل عل  قب امإةو  55   50  5: راجا جع ا االصول  ( (3
 . 501: ال   وان  ( (4
 .  916: اعبقو   ( (5
 . 61-69: امعفعل ( (6
 . 511:االع،عس ( (7
 .  51: اعوورى  ( (8
 . 29:االعبيفعء ( (9

 . 19: اذؤ إون  ( (10
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ُلاو جإاااةعِ  جتااوو  اان    اااع ام ااعُر  َ خااواَ و أ   واا َرو أُ إ عئاا  ك ااَا   ئلوبااا او اإلميااعَن  أياااةة و بااو ِح  إااا  يااةخ 
 . (1) (عئ  حزُو اعلةا أال إنَّ حزَو اعلةا   و اذفل ون  َ أُ  اع رضَا اعلةا  إاو  رضوا  إاععةيَن فيفخ

ئااعل  ( )يب طععاااأفقااة ر و  اان  لااب باان  ي ن اذساالو  ضاا عن عسااة ة اعااةين  اذباا باا  ااو ب،ااة ذعاا  ح
إالة أعاع فع باة ين ي  ان جاعء  إين أعاع اعلةاا ال  إعاا: )ئاعل اعلةاا جالة جةعاا : يقاول   مالو صلا ا،  ليفاا مس،  اعإيب

 ليفااا    إااا .(2) ( ااإنو بواااع   أن ال إعااا إالة اعلةااا بااعخةص  خاال حباال   اان  خاال   حباال أ اان  اان  ااهايب 
 عجزاء  ن أع،او اعلةاا  ازة  جال  ليفاا بعع وحيفاة إالة )  ملو صلا ا،  ليفائعل رمول ا، : يضع  ئعلأ  اعسةس اعبة 
ي  ك ااااعل  ،وف ااااا  أ ل اعااااةين  ،وف ااااا:) ( )يفااااة ك ااااعل اع بااااةي  بععااااةين عقااااول  لاااابوحك ااااع أن اع .   (3) (اجلإااااة 

 .(4) (اع بةي  با ي  ك عل اع بةي  با توحيفةه 

ي اعاي  اع   بع    حاة  اع،قيفاة  االماة يفة  و اذبةأ اعثعين  ن  -: بةأ االميعن بععومول  اع ع ة عا: اعثعين
 لوا  ،اع ئيف ع   مالوكع   جااع ا   اراعرا  ي  أئاعس  لاا ذعا  اع اعب،ون  ان اذسل ون ام اةل حقيفق اع  لا امرض  تفع

إنَّ اعلةاااَا   ةةن ااااَا ) ئاااومو فيفاااا ئاااول ا،  اازة  جااال   رناااو ك عبااا اجمليفاااة ي ب،ااة و ب،قاااومو   اااواطفاو  ماالوكاو 
اإلحعطاة االَجععيفاة هباها اذباةأ    ره   مينإإع.  (5) (يبلةوَن  لا اعإيبم يع أياع اعهيَن ا إوا صلةوا  ليفا  ملة وا تسليف ع  
- :  اع وحيفة  اعوحة  االمة يفة  ن خةل تإع ل اذفو ا  اع ععيفة 

- (: القرآن الكريم ) الكتاب اإلله  الواحد  -أ 
ب بليفااا علإااعّ ي    اال  لااا  س اان  إاة اعلةااا ت،ااعا ي  ئااع (ص)بع  باعره اعن ااعو اعااهو جااعء باا اعومااول االكااوس 

   ااااع و إا أن ينااااون اعةماااا ور  ي اذقةمااااة   حةتااااا    قيفااااة  اذساااال ني  حفرااااا مااااو بااااهلذن ا،تثبيفاااا   نعع ااااا 
أمااعّ  بااةةب ي  حااة عل ساال ني مااب امبع  بااعره اعن ااعو اإل ي ن اعقااوان اعنااو أامبااةو مااو ي   اان أبااَو  ااةاعيفل 

- :خو  بني اذسل ني  ب علوحة   امُ 

 رمح اا اعواماا،ة اعاهو ي وحاة اذساال ون ي  وياة فيفاا  ت،اعا اعااهو ال    احلا ة  ان ا، اعس امُ اة اذبااةم إكوعاا  (5)
  ان ئبلاا ك اعو  وماا إ ع اع   رمحاة    اها ك اعو   باةم   عساععع   : ذعا   اةعول ئوعاا ت،اعا ي    عواةاا

 وبيفع  عيفإهَر اعهين هل وا  بووى عل  سإنَي 
 ي لاوُه أَفَ اْن كاعن  لاا بيفااةإِة  ان ربااةا    :  ئاعل ت،اعا.  (6) 

                                                           

 .  99: اجملع عة  ( (1
 . 91 -94: اع وحيفة علبة    ( (2
 . 91 -99: اع وحيفة علبة   ( (3
 .  5ط :  ج اعبة ة  ( (4
 . 16:االحزاو ( (5
 . 59:االحقع  ( (6
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 هعئَ  يؤ إوَن با    ن ينفْو باا  ان االحازاو  فععإاعُر  و اةُ  َ شع ة   إُا   ن ئبلا  ك عُو  وما إ ع ع   رمحة  أُ 
ّ  ال يؤ إون أفة تُ     ويَِة  إُا إعةا احل ُّ  ن ربام   عننَّ  كثَو اعإع

 (1) . 

 . (2) "  ع ع  ئعةةا  إه ه  ليفنو بععقوان فعختة "  :ئعل رضب ىللا  لإايب طععا أ  ن  لب بن 

:  رضاب ا،  إاا ذعا  ئاول  لاب  ي اعفوئة  يإ واو اعضاةل  يضايفا اعاةين  خبة  ذع  تإ فب اعوحة    لة 
َ ااعن عاايفس فيفااا شاابء  أ"   لااا   أفععن ااعو   ... هاااو  اان اعبعطاال أخفااا  اان احلاا ة ي  ال أعااا ماايفلي  لاايفنو ب،ااةو 

فااعج  ا  .   امااةى  إن اج  ،ااعااعضااةعة ال توافاا نة م!  عيفسااع  ،اااو  ذعاا  اعز ااعن   اعإااعّ  عيفسااع فاايفاو ي   ،اااو
و يبا   إاة و  إاا إالة اعقوس  لاا اعفوئاة ي  افرتئاو ا  لاا اجل ع اة كال و أة اة اعن اعو  عايفس اعن اعو إ اع او ي فلا

َُبْاوَُه امسا  . (3) "... ي  ال ي،وفون إالة خ ا  

ا اعااورقا    حااة  اعااةين  طويق ااا اذثلااا   صااواطا اذساا قيفو ي   ااو حباال ا،  اذ ااني   توحيفااة اذبااةأ   و تاا
َ اْن .... ليفنو بن اعو  ا، فهلعااةا احلباُل اذ انُي  اعإاوُر اذبانُي  اعوافعُء اعإاعفُا : ) رضب ا،  إاففب احلةي   ن  لب 

  (4) (ئعل با صة  ي  َ ْن   ل با مبَ  

 اع وحيفااة  اعوحاة  االمااة يفة  ي علواحاة امحااة   اذ،باو  ماابيفل احلجاة اع ع ااة ي كوعاا مي اعَ    ااها اعسابيفل (9)
  ااائن ا، ماااب ععا  يُ . (5) (عإاااع اعاااهكو  إعاااع عاااا حلاااعفرون إعةاااع لااان عزة  عاااا رفاااو  ال يإ اااو  أ ي   اعاااةين

  اان مث ي  ليفااا ت،ااعا َج،ااا  ئواعااا  فااعنة  ي ب،ااةس ضاايفع  اعقااوان اعنااو  صاالا ا،  ليفااا  ماالورمااوعا ام ااني 
فاعذا ئوأعاعه فاعتبا ئواعاا *  ليفإاع َج،اا  ئواعاا  إنة * ال  و  با عسعع  ع ،جل باا  :و ئوعا اعنو   ي بيفععا 
 .  (6) مث إنة  ليفإع بيفععا* 

إ اا  ب،ضااا يك ااعو اعلةااا تببااو ن بااا ي  تإ قااون بااا ي  تساا ،ون بااا ي   "  :ئااعل  رضااب ا،  لإااا   اان  لااب
 . (7) " ال خيعع  ببعحبا  ن ا،  ي ي  يواة ب،ضا  لا ب،بي  ال خي ل    ا، ببب،

مث : ).. َ  ئوعاا باةو  بإيفععاا امعلقاوان اعناو  كوعاا ئاواس االماةس ام  اعسةس  ليفا اعبة    ن بليف   صفا
وا  ال ياةر  ئ،اوه ي   إاعجاع  اليَ عزل  ليفا اعن عو عورا  ال تُ أ  جاا ي  ضالة  فل  بعبيف ا  مواجع  ال خيبو توئيفةه ي َ 

وااا أمااقعُ ا ي   اازةا  ال راازس ةس أركععااا  شاافعء  ال ختُ ال ياااُرلو َضااْو ُه ي  فوئععااع  ال خي ااُة باااُْو ععُا ي  تبيفععااع  الُراا شاا،ع ع  
ااورُه ي  ريااعض اع،ااةل   ةراعااا ي  بوح ااا ي  يإااعبيفا اع،لااو َ  أعبااعرُه  حقةااع  ال ختااهُل أ واعااا ي فاااو  ،ااةن االميااعن َ 
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اُوال  ال يإزفاا اذسا إزفون ي   يفاون  ال يإضاباع اذاع ون ي   إع اُل االمةس  بإيفععُُا ي  أ  ي  أرع ة  ُة احلا ة   يف ععاا ي َ 
َل ال يضاالُّ  جاااع اذسااعفو ن ي  ا ااةس  ال ي، ا  إاااع اعسااعةو ن  اكااعس  البااوَُ  إاااع  ااال يايفضاااع اعااوار  ن ي   إااع

  . (1) ....(اعقعصة ن 

بقا  ان ك اا االعبيفاعء  اذومالني   ايف إاع   حعك اع   ليفااع ي  اعقوان اعنو  ب،ة ذعا  عازل باعحل   باةئع  ذاع ما
إ اع َ َليْفاا  فَاعْحُنو :   و ئوعا ت،اعا  اَن اْعن  َاعو  َ ُ َايْف   ئ ع عمَ اع باَانْيَ يََةيْاا     اإَاُاو  َ أَعزَْعإَاع إ عيَْفاَ  اْعن  َاعَو ب اعحلَْ م ُ َباةم بَايفاْ

َع أَعَزَل اعلَُّا َ اَل تَا َّب ْا أَْ َواء اع َ عَاْو َشاعء اعلَّاُا جلَََ،َلُناْو أُ َّاة  د  َاعج  إاْ اْوَ ة  َ    اإُنْو ش  اَن احْلَا م ع ُناَل َجَ،ْلإَاع    اع َجاعَءَ     ُ ْو َ  َّ
يف، ع فَايفُاَإبمُئنُ  ُ،ُنْو َجَ  ُلوَُكْو    َ ع اتَعُكو فَعْمَ ب ُقوا اْ يفاْوَا   إ َا اعلَّا َ ْوج  َة   َ َعن ن عميَفباْ َع  َ اح    .  (2)ُكإُ ْو ف يفا  خَتَْ ل ُفونَ و د 

ااة اعبيفضااعء اعااي ال طوياا  علبعطاال  اعفوئااة  اعفاا  بااني اذساال ني  ،اااع ي عااو ي لو  (1) ا  ي ب،وعااا حاا ة عااكوعااا ا جة
ُلوعَاااُا َحااا َّ ت ةَ ت اااا  : أتااااةبع ا ي  ذعااا   فاااع  ئوعاااا  ااازَّ ن ئعةااال   ك عباااا اعناااو   إَاااعُ ُو اْعن  َاااعَو يَا اْ اعَّاااه يَن َاتَايفاْ
اااُو َن  إُاااوَن ب اااا  َ َ اااْن َيْنُفاااْو ب اااا  فَُل عَئ اااَ  ُ اااُو اْ َعم  أُ عَئ اااَ  يُاْؤ  

  اااو ب،اااة ذعااا   قاااوةس  باااةةب عألخاااو    . (3) 
 صااا عب ا  لااايفاو اعساااةس   باااهل أ ااال اعبيفااا  صااالا ا،  ليفاااا  مااالو االماااة يفة اعاااي عاااع ى هباااع رماااول ا،

ي جااال جتسااايفة ع   قيفقااااع    ائاااا اذسااال ني  جاااو  و  ااان أ  ااان ب،اااةه كااالة   لااايفاورضاااوان ا،  االجاااةء
 . خبوصع    ملو   حيفع  أتبع او  ربيفاو 

أَ مه   لاا إخاواين اعاهين تلاوا اعقاوان فالحن وُه  تاةبةو ا اعفاوَض :)ئاعل  ا رضاب ا،  إااب بان ايب طععاف،ان  لا
  . (4) (عةة فعتب،وه فلئع وه ي أحيفوا اعسإةَة  أ عتوا اعبة َة ي ُ  وا علجاع  فلجعبوا ي   رقوا بععق

أتاعين ج ةيفال :)ئاعل صلا ا،  ليفاا  مالو ف،ن رمول ا،ي مث  و حبن ام ة  ن اعف   اذخوط اآل ن  إاع 
ك ااعو ا، فيفااا بيفااعن  ااعئبلنو  اان خاا  ي :يعر ااة ماايفنون   أُ  اا  ف إااة ي ئلاا  ف ااع اذخااوط  إاااع   فقااعل : قعلافاا

  . (5) ...(ي  حنو  عبيفإنو ةكو خ   ع ب،

 باهع  يااُ نو بإاعء امُ ةاة ي  وعكل اذسل ني  حناو  اعبيفإاو  عراو أ او و  ك ع أن   اعقوان اعنو  حلُّ  (4)
اَفعء َ َرمْحَاة   :  و  ةعول ئوعا ت،عا .. اعواحة   يو ة   و  ع  تقوى شوك اع  َ عُاإَازمُل   َن اْعُقْوان  َ ع ُ اَو ش 

إ نَي َ الَ يَز يُة اعرَّعع     ُّ ئَاْة َجاعَءْتُنو  َّْو  رَاة   مان   :  ئوعا ت،اعا. .  (6) نَي إ الَّ َخَسعر ا عمْلُ ْؤ   يَاع أَياَُّااع اعإَّاع
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َفعء عمَ ع    اعبُّاُة ر  َ ُ اة ى َ َرمْحَاة  عمْلُ اْؤ  إ نيَ  ئُاْل ُ اَو ع لَّاه يَن اَ إُاوا ُ اة ى   : ئوعاا ت،اعا .   (1) رَّبمُنْو َ ش 
َفعء   . (2) َ ش 

رضاب   ان  لاب    . (3) ( ال فااقو ب،اةهال اا   عااي اعقاوان  ال  :)ئاعل  صالا ا،  ليفاا  مالو  ن رماول ا،  
ن  ها اعقوان  و اعإعصت اعهو ال يا  ي  امع و اعهو ال يضال ي  اَ اةمث اعاهو ال أ ا ل و ا ) : ئعل  ا،  إا

ي أ  عقباعن  اان   ااا  ي َياع      ااةى  : عقبااعن يناهو ي   ااع جاععس  ااها اعقاوان  أحااة إالة ئاعس  إااا بزياع   أ  
وُه  ااان أ  اةناااو ي ف ا ل اااوا أعاااا عااايفس  لاااا أحاااة ب،اااة اعقاااوان  ااان فعئاااة ي  ال محاااة ئبااال اعقاااوان  ااان  اااا ي فعم وااا

  او اعنفاو ي  اعإفاع  ي  اعاابُّ ي  اعضاةل ي فعمالعوا : فاعن فيفاا شافعء   ان أكا  اعاةاء  ي اةناو لاا م ام ،يفإوا با 
وجاوا إعيفا َبا ي  التسلعوا با خلقا ي إعا  ع توجا اع،بع  إا ا، ت،عا دثلا ي  ا ل وا أعاا شاعفا  وافا ي ا، با  ت

فععاا  ي عا  ن شفا عا اعقوان يوس اعقيفع ة شاُفما فيفا ي   ن َرَاَل باا اعقاوان ياوس اعقيفع اة ُصاةم   ليفااأ ئعةل  بةم  ي  
فنوعاوا  ان حور اا (.. عرث  ب لا    حورا   عئبة   لا ي    َحَور ة اعقوان ح أال إن كلة :)يإع و  إعِ  يوس اعقيفع ة 

  . (4) (عفسنو ي  ار وا  ليفا اراءكو  ام اووا فيفا أ واءكو أ أتبع ا ي ام ةعوه  لا ربنو ي  ام إب وه  لا 

 .(5) (نو  ع بيفإنو  اعقوان عبل  عئبلنو ي  خ   ع ب،ةكو ي  ح:)أيضع  أعا ئعل  ليفا اعبة   اعسةس   إا

ي    اء  اةناااو ي  لاااو  عيااالي ي  احلاااةي   ااان اذعضاااب  َأال إنَّ فيفاااا)... :أيضاااع    ليفاااا اعباااة   اعساااةس  ئاااعل
  . (6) ( عبيفإنو  عرو

ج،لااا ا، ريةاااع  ع، اا  اع،ل اااعء ي  ربيف،ااع  عقلاااوو :)   صاا  اعقاااوان اعنااو  ئاااعل  ليفاااا اعبااة   اعساااةس   إااا
ل عء ي    اء عاايفس ب،ااةه  اء ي  عااورا  عاايفس  ،ااا هل ااة ي  حاابة   ريفقااع   و تااا ي   ،قااة  اعفاااقاعءي  رااعط ع ااو  اعباا

 إيف،ع  ذر تاي   زا  ذن تواله ي  مل ع  ذن  خَلُا ي   اةى ذان اةا وَّ باا ي   اهرا  ذان اع  لاا ي  بو ععاع  ذان تنلاو باا ي 
لاا ي  اياة ذان تومَّاو ي  ُجإةاة ذان محي    يفةاة ذان   شع ةا  ذن خعصاو باا ي  فْلجاع  ذان حاعطة باا ي  حاع ة  ذان محلاا

   . (7) (  ل ع  ذن   ا ي  حةيثع  ذن ر ى ي  حن ع  ذن ئضا ام ألس ي
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  -:وصفاته الكمالية صل  اهلل عليه وسلم  عظمة الرسول -ب 
 ت،ع ااةه  ليفااا  ماالوصاالا ا،    حبع ااع ا، ت،ااعا رمااوعا اعنااو إن ا بااعل اذثععيفااة  اعباافع  اعن ععيفااة اعااي

رض ي  مااو  االعسااعن اذساالو    ااةارط  ليفاااع  قاا   ااةفني أمعماايفني    ضاا عر إ ضااعء اإلرا   اإلميفااة  لااا ام
- :اعن عل إا رباةة اع،زيز اذ ،ع   مع 

 صاالا ا،  ليفااا ماايفنون ك اعل رمااول ا، ي  لاا صاا،يفة تبليفاا  رماععة ا،    ااو  االعسااعن ع،بو ي اا مااب ععا (5)

 اااُإجةزا  عل جةاة اإلميفااة اع ع اة  لااا االرض  اعابةغ اذبااني   ي   ا  اان ا  ال  اعإساايفعن  ا يفععاة   با  مالو
  بيفاااعن  اااهه اعبااافة اعواااويفة  اذإزعاااة اعوفيف،اااة  رضاااب ا،  إاااا ف،ااان  لاااب بااان ايب طععاااا ي اعاااةين عةعساااعن
َ    امعسان فااقضا أرملا  لا حني فرت   ان اعومال :)... يقول  ملو صلا ا،  ليفا علومول اعنو   تإاع

ذعاا   من رماااول .  (1) ...( اع،ااع عني باااا  ي بااا اعوماال ي  خااا و بااا اعاااوحب ي فجع ااة   ا، اذااةبوين  إاااا
إ ْن ُ اَو إ الَّ َ ْحاب   *َ َ اع يَاْإ  اُ  َ ان  اْمَاَوى   :عقوعاا ت،اعا رباعين تساةية إمب اليإ   إالة  ن  حب  (ص)ا،

ُة اْعُقااَوى َ لََّ ااُا َشااة ي* يُااوَحا 
 إا  اإلمااب علبوااوية ي ا  ااعو هبااها ت  قاا   حااة  اعااةين   حااة  .  (2) 

:) فيف ع  ر   ن ك اعو عاا عةشارت حاني  اله  باورضب ا،  إا  أيب طععا شعر أ   اذؤ إني  لب بنأ ها 
 ت،اعا عقاوس فااقة ئاعل ا،ي ا  اوو ي  يوا با  ليفا   ان ام اور  ارُ   إا ا،  رموعا  ع يااُضل،   ان... 

اْإُنْو فَاهل ْن تَاإَاعََْ ُ ْو    َشاْبِء يف،ُاوا اعوَُّماوَل َ أُ    امَ يَع أَياَُّااع اعَّاه يَن اَ إُاوا أَط يف،ُاوا اعلَّاَا َ أَط  :)رشع  وإأحاة  ْ او    
الخاه بساإ ا اجلع ،ااة ا: امخاه د ناو ك عباا ي  اعااو  إا اعوماول : فااععو  إا ا، (  فَااُو ُّ ُه إ َا اعلَّاا  َ اعوَُّماول  

   . (3) (   اذفوةئة 

اإلمااب  ا  ااعورا   ا، ع  قيفاا   حااة  إ ضااعء إ ااهه احلقيفقااة    رضااب ا،  إااا  ئااة اماا و ا أ اا  اذااؤ إني
ي  عاااوا ب اج،ااال شاااواة  صااالوات  :)   قع اااا  إاااة ا، ي ئاااعةة    مااالو صااالا ا،  ليفاااا  ااان خاااةل  ر اااة اعوماااول

وع  اْ يفا اعاةافا جَ ي  اذ،لان احلا  باعحل  ي   اعفاعتت ذاع اعالا  ي موع  ا اع  ذاع ماب  لا ر ة  بة   ر بوكعت  ي 
 اا  ععكاال ي  ساا وفزا     وضااعت  ي ئعة ااع  باال و  ي ل فعضاا لا ك ااع مُحةاا  ي  اعااةا   صااوال  امضااععيفلي امبعطيفاال 

ي حا  أ رى ئابس اعقاعبسي أ او    عضايفع   لاا عفاعذي حعفرع  ع،اة  ي  ا يفع  عوحيف  ي    زس   ال  اهِ ي   سِ ةُ  ن ئُ 
ا   عاا ة ي  أئااعس دوضاا ع  ام ااةس  ي  ااةي  بااا اعقلااوو ب،ااة خوضااع  اعفاا   اآلرااعس ي  أضااعء اع وياا  علخااعب 

َن  ل اا  اذخااز ن ي فاااو أ يفإاا  اذاال ون  يامحنااعس إا   رمااوع ي  ب،يفثاا  بااعحل  ي  شااايفة  يااوس اعااةين ي  خااع
 . (4) (ا ل 
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ما نون  ي   إلعسعن اعومععة اإلميفة  جم  ا اع،ةل اإلمب  امُ ة اعواحة  اعواشاة  لا ص،يفة اعرتبيفة  اإل ةا (9)
 حن  ا   راي ا  إاجاع  ي مبيفة  حسإع  ي  رأف ا  رمح ا  صلا ا،  ليفا  ملو  امخة  اع،ريف ة عومول ا،

اعااهو أ ااو ا، ..  ماالو صاالا ا،  ليفاااع  قاا  اذبااع ي  اعإ وذجيفاااةة عةئ ااةاء  اع لمةااب بومااول ا،  ي ربععيفااع  
َعَقْة َكعَن َعُنْو    َرُمول  اعلَّا  أُْمَو   َحَساَإة  عمَ ان َكاعَن يَاْوُجاو   :حيف  ئعل   رنو ك عبا اعنو  ي با ه بع 

َو َ ذََكَو اعلََّا َكث   ا  اعلََّا َ اْعيفَاْوَس اآلخ 
 (1) . 

َسي ،ل ي  ملو اصلا ا،  ليف   ن اعواضت اجللب أن اع لمب بومول ا، ي  حة  اع لقةب  امخاه  ي دفاوس ال
 اا  صالا ا،  ليفاا  مالو ك اع  او شالن اعوماول  ي   حة  اعة و   اع بليف     ائا اذسلو اذ لمةاب ي  حة  اعسلو 

صااالا ا،  ليفاااا  إن ا، أ و عبيفةاااا) رضاااب ا،  إاااا ربةاااا  ااازة  جااال حاااني أ ةباااا  ربةاااعه ي فااااقة  ر   ااان اال اااعس اعباااع  
ااع ف،اال ذعاا  عااا رمااول ا،( َ ْأُ ااْو ب ااعْعُ،ْو   َ أَْ ااو ْض َ اان  اجْلَااع  ل نَي :)حاا  إذا أئع ااا  لااا  ااع أرا  ي ئااعل عااا  ماالو فل ة

 

َ َ اع اتَاعُكُو اعوَُّماوُل  :فل ةع َكةعه فوةض إعيفا  يإاا فااقعل(إعاة  ع،لا خلِ   ريفو:)َكةعه ا، فقعل  ملو صلا ا،  ليفا
َاعُكْو َ ْإُا فَعع َاُاوا َفُخُه ُه َ َ ع عاَ 

 (2) . 

بع ا  شاو  اذسال ني ي اع،ريف اة ي  خباععا اعنومياة   مالو صالا ا،  ليفاا  نها تناون أخاة  رماول ا، 
ااة   تع ااة  لااا صااة   ااع اتااع و  اان ي  راةااة  ااةياو  رشااع  و عبااواطا اذساا قيفو ي  حاابةاو ، اعواحااة امحااة   حجة

 ة أ ااو و    قيفا  إرا   ا،  إ ااةء كل  ااا   امرضااني ي  كاال ذعاا   وا اال   ع اال شااةم و   ااويناو ع ااو ي اعاةين 
 .عأُلخو  بني اذسل ني  أخةئيفةبإعء  توميف  عوحة  ام ة االمة يفة  تلميفس أرضيفة 

اُنْو َ ز ياز  َ َليْفاا  َ اع  :   رناو ك عباا إذ ئاعل   ذعا   ئاة صاة  ا، َ إ اا ُّْو  َعَقااْة َجاعءَُكْو َرُماول   ماْن أَعُفس 
يفو   إ نَي َرُ     رَّح  َحو يص  َ َليْفُنو ب عْعُ ْؤ  

فَب َ ع َرمْحَِة  مَن اعلَّا  ع إَ  َمُاْو َ عَاْو ُكإاَ  َفرغاع َ ل ايفَظ   : ئوعا ت،عا .  (3) 
ُاْو َ اْماا َاْاف ْو َمُااْو َ َشااع  ْرُ ْو    امَ  ااْن َحْوع ااَ  فَااعْ ُ  َ ااإاْ ااْل َ لَااا اعلَّااا  إ نَّ اعلَّااَا اْعَقْلااا  الَعَفضُّااواْ    ْ ااو  فَااهل َذا َ َزْ ااَ  فَا َاوَكَّ

إُ اُّ اْعُ  َاوَكمل نَي 
 (4) . 

- :هاوآثار  صل  اهلل عليه وسلم وطاعة الرسولقيمة  -ج
ئيف اااة   اراااعرا  ذكو اااع اعقاااوان اعناااو   أشاااعر  إعيفااااع اعساااإةة اعواااويفة   مااالو صااالا ا،  ليفاااا إنة ع ع اااة اعوماااول

 قيفاا  ي خبوصااع     رضااب ا،  ااإاو  صاا عب ا اعنااواس  أ اال بيف ااا اع ااع وين  ماالو صاالا ا،  ليفااا علومااول اعنااو 
- :أخةئيفة اعوحة   االخعء بني اذسل ني   ن أبَو تل  اعقيفو  اآلرعر 
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إعاةاع تؤ و إا توحيفة ا،  اع وباة  اإلععباة عاا ماب ععا ي   اب باهع  توتةاا اراعر  اها اع وحيفاة  تلا  اإلععباة  (5)
 َّااْن يُ  ااا  اعوَُّمااوَل   :حيفاا  جااعء   اعقااوان اعنااو  ي  قيفاا   حااة  اذبااةأ  اذسااعر  اذباا  عل ساال ني   

فَاَقاْة أَطَاعَ  اعلَّاَا َ َ ان تَااَواَّ َفَ اع أَْرَماْلَإعَ  َ لَايْفا ْو َحف يفر اع
َ َ اع أَْرَماْلَإع   ان رَُّماوِل إ الَّ   : جاعء أيضاع  .  (1) 

 اْ اعلَّاَا تَاوَّاب اع اعلَّا  َ َعْو أَعاَُّاْو إ ذ هََّلُ واْ أَعُفَسُاْو َجعُ  َ  فَعْم َاْاَفُو اْ اعلََّا َ اْم َاْاَفَو َمُُو اعوَُّماوُل َعَوَجاةُ ع يُف َعَ  ب هل ْذن  
يف  ع رَّح 

 شقعئا اعبويت  ب   طاول خمععفاة  شاقع  ا، صلا ا،  ليفا  ملو  بل ان خمععفة رمول ا، .(2)
ن ذعاااا    ااااب تسااااع   اعنفااااو   اآلرااااعر  اعإ ااااعةجي  ئااااة تضااااعفو  ايااااع  اعقااااوان اعنااااو    بيفااااع ي مااااب ععا

اان ئَاااْبل ا ْو َ ئَااْة أَعزَْعإَااع  : تلكيفاةه ي  إاااع ئوعااا ت،ااعا إ نَّ اعَّااه يَن ُإَااع ُّ َن اعلَّااَا َ َرُمااوَعُا ُكب  ُاوا َكَ ااع ُكب ااَ  اعَّااه يَن   
ااني   ايَااعِ  بَايفامإَااعِ  َ ع ْلَنااعف و يَن َ اا لُااوا َأْحَبااعُه اعلَّااُا َ َعُسااوُه * َهاو   ُّا  َااع َ    يف، ااع فَايفُاَإبماائُاُاو د  َ،ااثُاُاُو اعلَّااُا َجَ  ياَااْوَس يَاباْ
َ اعلَُّا َ َلا ُكالم َشاْبِء َشاا يفة  

وَعُا َ َ ان ُيَواع م اعلَّاَا فَاهل نَّ اااااَذع اَ  ب الَعاَُّاْو َشاعئُّوا اعلَّاَا َ َرمُ  : ئوعاا ت،اعا   . (3) 
اعلََّا َشة يُة اْع، َقعو  

 (4) .  

لااا  يااه ا اعقااوان اعنااو  إا أب،ااة  اان ذعاا  فيفؤكااة أن اع وحيفااة ا ااععص  االميااعن احلاا  ال ب  ااا أبااةا    ئ
إ نَّ  :ت،اعا  خواعاا أ   وا تا ي  ذعا    ئوعااإوعا  إن كععوا ابعءه أ  أبإعءه أ  م ؤ ن  ا   م  ن خعع  ا،  ر 

ااُة ئَاْو  ااع * َك َااَا اعلَّااُا َمْ ل ااَنَّ أَعَااع َ ُرُماال ب إ نَّ اعلَّااَا ئَااو و  َ ز يااز  *  ُّ َن اعلَّااَا َ َرُمااوَعُا أُْ عَئ ااَ     اَمَذعماانَي اعَّااه يَن ُإَااع ال جتَ 
ااو  ياُااَوا ُّ َن َ ااْن َحااع َّ اعلَّااَا َ َرُمااوَعُا َ عَااْو َكااععُوا ابَااع إُااوَن ب ععلَّااا  َ اْعيفَاااْوس  اآلخ  اا َتَاُاْو  َءُ ْو أَْ  أَبْاإَااعَءُ وْ يُاْؤ   أَْ  إ ْخااَواعَاُاْو أَْ  َ و 
ُلُاْو َجإَّعِ  جَتْو و ميَعَن َ أَيََّةُ و ب ُو ِح  مْإُا َ يُْةخ  اَب اعلَّاُا    ن أُْ عَئ َ  َكَ َا    ئُاُلوهب  ُو اإل  َ ْ  َاع امَعْاَااعُر َخعع اة يَن ف يفَااع َرض 

ُاْو َ َرُضوا َ ْإُا أُ  ْزَو اعلَّا  ُ ُو اْعُ ْفل ُ ونَ َ إاْ ْزُو اعلَّا  َأال إ نَّ ح    .  (5) ْ عَئ َ  ح 

ي  قيف   حة  اإل ع ة  اعقيفع   اإلميفة ي  بعع اع   حاة  اعقاوار  احلوكاة  اماة     سا   اذسال ني لاو ا،  (9)
 ف ع اة رماول ا، ي ا،إذ بوحة  اال ع ة  اعقيفاع   اإلميفاة تإ فاب كال  وا ال االخا ة   اع فاو   ان مابيفل 

باة حاوط  شاوو  او  ة اة كعشافة ي  ع اع   ئعةاةا  عل سال ني إب،إواعاا ي  اع سليفو عاا  صلا ا،  ليفا  ملو
ي   كل شالن  ان شاؤ ن ام اة  صلا ا،  ليفا  ملو  ن صة  االميعن  االئوار بعحلعك يفة اذ لقة علومول

 اع  ةاوط  ان اعفاعذ ئضاعءه  تإفيفاه أ ا اوه ي اعاهو   ملو صلا ا،  ليفا  ن طع ة اعومول   ب تقعبل اعبةة 
 بعع ااع   ااةس االئااوار ي  صاالا ا،  ليفااا  ماالو  ااو  ة ااة كعشاافة  اان اعإفااع    ااةس صااة  االميااعن بععومااول

  و    ائ،ا اذبةأ اعساليب اعاهو  إاا ت فاو  ام اة  ت  از  إا شايفا  أحازاو عاا  ي بع ع  ا  ئيفع تا اإلميفة 
يَااع أَياَُّاااع اعَّااه يَن   :  ااو  فااع  ئوعااا ت،ااعا فيففواالوا  تااه ا رإاااو يي ب،ضاااع ب،ضاااَاع اآلخااو  ي،ااع وي ا، 
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اإُنْو فَاهل ن تَاإَاعََْ ُ ْو    َشاْبِء فَااُو ُّ ُه إ َا  اعلَّاا  َ اعوَُّماول  إ ن ُكإاُ ْو  اَ ُإواْ أَط يفُ،واْ اعلََّا َ أَط يفُ،واْ اعوَُّموَل َ أُ    اَمْ و    
و  َذع َ  َخيفاْو  َ َأْحَسُن تَْل  ية  تُاْؤ    َاع أُعاز َل إ عيَْفاَ  * ُإوَن ب ععلَّا  َ اْعيفَاْوس  اآلخ  َأَاْ تَاَو إ َا اعَّه يَن يَاْزُ ُ وَن أَعاَُّاْو اَ إُاواْ د 

ُو اْ أَن َينْ  الَُّاْو َ َ ع أُعز َل   ن ئَاْبل َ  يُو يُة َن أَن يَاَ َ عَكُ واْ إ َا اع َّعُ و   َ َئْة أُ   ُفُو اْ ب اا  َ يُو ياُة اعوَّايْف َعُن أَن ُيض 
ا  * ا َ إ َذا ئ يفَل َمُْو تَاَ،عَعْوا إ َا َ ع أَعاَزَل اعلَّاُا َ إ َا اعوَُّماول  رَأَيْاَ  اْعُ إَاعف ق نَي َيُباةُّ َن َ إاَ  ُصاُة    * َضةال  بَ، يفة 

َاااع ئَاااةََّ ْ   ااايفَبة  د  ُاو  ُّب  * أَيْاااة يا ْو مُثَّ َجاااعُ  َ  َإْل ُفاااوَن ب ععلَّاااا  إ ْن أََرْ عَاااع إ الَّ إ ْحَساااعع ع َ تَاْوف يفق اااع َفَنيْفاااَ  إ َذا َأَصاااعبَا اْ
اا ْو ئَااْوال   ُاْو    أَعُفس  ُاْو َ   ْرُااْو َ ئُال مَّ َ َ اع أَْرَماْلَإع *  بَل يفا اع أُْ عَئ َ  اعَّه يَن يَاْ،َلُو اعلَُّا َ اع    ئُالُاوهب  ْو فَاَلْ و ْض َ اإاْ

اان  َاْاَفَو َمُااُو اعوَُّمااوُل رَُّمااوِل إالَّ ع يُف َااعَ  ب ااهل ْذن  اعلَّااا  َ عَااْو أَعاَُّاااْو إ ذ هََّلُ ااواْ أَعُفَسااُاْو َجااعُ  َ  فَعْماا َاْاَفُو اْ اعلَّااَا َ اْماا   
اع  يف   إُاوَن َحا ََّ ُإَنمُ اوَ  ف يفَ اع َشا* َعَوَجُة اْ اعلََّا تَاوَّاب اع رَّح  اا ْو فَاةَ َ َربماَ  الَ يُاْؤ   اإَاُاْو مُثَّ الَ بَ اُة اْ    أَعُفس  َجَو بَايفاْ

َحَوج ع رمَّع َئَضيْفَ  َ ُيَسلمُ واْ َتْسل يف  ع
َ َ ع اتَاعُكُو اعوَُّماوُل َفُخاُه ُه َ َ اع ) :  و أيضع   ةعول ئوعا  ت،عا .  (1) 

، َقعو  عَاَاعُكْو َ ْإُا فَعع َاُاوا َ اتاَُّقوا اعلََّا إ نَّ اعلََّا َشة يُة اعْ 
 (2) . 

 ااااو  إاااا ماااايفع   حععااااة اعإفاااع    أ مااااعت اذساااال ني ي  بعع ااااع   (ص)  ااان اآلرااااعر اذا ااااة ع ع اااة رمااااول ا، (1)
اعوئو     جا اع فوة   اع ووذس  االعنفعء  ن ام ةا  اإلميفة عإلمةس    ةاية اعإعّ ي   قيف   حاة  

 اعااهو إااة  فيفااا  ي ا ت،ااعا   رنااو ك عبااا اع،زياازامُ ااة االمااة يفة  بإااعء كيفع ااع اعوااع   ي   ااو  ااةعول ئوعاا
َ ااع  ينوا   اان حاعال  اعإفاع    طع  ااا  ا،  ليفاا  ماالوصالا  ماب ععا  ة اع  اع ع اة علومااول  عوا

  ة اع   اها اعإفاع   اآلراعر اذرتتباة  ليفاا  يوشاةه إا اذوئا  اذباةةب ي  ا،  ليفا  مالوصلا   اع سليفو عا
ُاو  مان بَاْ،اة  َذع اَ  َ َ اع   : ن اذ،وضني  اذ،عرضاني َ يَاُقوعُاوَن اَ إَّاع ب ععلَّاا  َ ب ععوَُّماول  َ أَطَْ،إَاع مُثَّ يَا َااَواَّ َفو يا    ماإاْ

إ نَي  أُْ عَئ ااَ   ُاو  ُّْ،و ُضااوَن * ب ااعْعُ ْؤ   ااإَاُاْو إ َذا َفو ياا    مااإاْ ُااُو َ إ  * َ إ َذا ُ  ُااوا إ َا اعلَّااا  َ َرُمااوع ا  ع اايَفْ ُنَو بَايفاْ ن َيُناان مَّ
َأ   ئُاُلوهب  و  ََّوض  أَس  اْرتَعبُوا أَْس خَيَعُفوَن أَن إَ يفَ  اعلَُّا َ َليْفا ْو َ َرُموعُُا بَاْل أُْ عَئ اَ  ُ اُو * احلَْ ُّ يَْلتُوا إ عيَْفا  ُ ْه  إ نَي 

َع َكعَن ئَاْوَل اْعُ ْؤ  إ نيَ * اعرَّعع ُ وَن  ْ،َإع َ أَطَْ،إَاع َ أُ عَئ اَ   إ َذا ُ ُ وا إ َا اعلَّا   إ نَّ إَاُاْو أَن يَاُقوُعوا مسَ  َ َرُموع ا  ع يَفْ ُنَو بَايفاْ
َ أَْئَسااُ وا ب ععلَّااا  َجْاااَة * َ َ اان يُ  ااا  اعلَّااَا َ َرُمااوَعُا َ خَيْااَ  اعلَّااَا َ يَا اَّْقااا  فَُل عَئ ااَ  ُ ااُو اْعَفااعة ُز َن * ُ ااُو اْعُ ْفل ُ ااوَن 
َاااع تَاْ،َ لُاااوَن أمَْيَاااع   ْو عَااائ ْن أََ ااا اااُ وا طَعَ اااة   َّْ،ُو فَاااة  إ نَّ اعلَّاااَا َخب ااا   د  ئُاااْل أَط يف،ُاااوا اعلَّاااَا * ْوتَاُاْو عيََفْخاااُوُجنَّ ئُااال الة تُاْقس 

َااع َ َليْفااا  َ ااع مُحمااَل َ َ لَاايْفُنو  َّااع مُحمْلااُ ْو َ إ ن ُت  يف،ُااوُه تَاْا َااةُ  َ َ ااع َ لَااا اعوَُّمااول  إ الَّ   اَ أَط يف،ُااوا اعوَُّمااوَل فَااهل ن تَاَوعَّااْوا فهل نَّ
اْعَبةُغ اْعُ ب نُي 

 (3) . 

صاالا ا،  مااها جنااة أن اعقااوان اعنااو  ئااة  ااا بواانل كباا    ثاا  خ ااور  اعإفااع   لااا اع وااعر   ااو  اعومااول
فجاعء   واوا  اآلياع  اعنومياة  اهةر اعوماول ي باني اعإاعّ  إئع اة جم  اا اع وحيفاة  بإاعء أُ اة االماةس   ليفا  مالو

 إاو  تنو  عواياع و  خ  ااو   اجااعض اعاة و  االماة يفة  اع وانيف     قاعس  صلا ا،  ليفا  ملو اعنو 
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 ا،  ليفاا  مالوصالا  هبة  خل  حععة  ن اعرت     اةس اع ساليفو عااي  ئيفع تا  ا،  ليفا  ملوصلا  اعومول اعنو 
َهر  اؤالء اذإعفااقني أن تإازل اياة كومياة ع نوا  أ او و  ايفةا  مرضيفة اع  و   ليفا   بيفعن أ ا وه ي  كث ا   ع كعن إَ 

َإْاَهُر اْعُ إَاعف ُقوَن أَن تُاإَاازََّل   : إااع ئوعاا ت،اعاي  ئة أشعر اعقوان اعناو  إا ذعا     واضاا   ،اة   ي  خ  او 
َااع    ئُالُااوهب  و ئُاال  اْماا َاْاز ُ  اْ إ نَّ اعلَّاااَ  َااع ُكإَّااع َ ُااوُض * خُمْااو ط   َّااع َ ْااَهُر َن  َ لَاايْفا ْو ُمااورَ   تُاَإبماائُاُاْو د  َ عَاائ ن َماالَْع َاُاْو عيفَاُقااوُعنَّ إ نَّ

الَ تَاْ، َااه ُر اْ ئَااْة َكَفااْوُ  بَاْ،ااَة إ ميَااعع ُنْو إ ن عاَّْ،ااُ  َ اان طَعة َفااِة  مااإُنْو * َ عَاْلَ،ااُا ئُااْل أَب ععلَّااا  َ ايَعت ااا  َ َرُمااوع ا  ُكإااُ ْو َتْساا َاْاز ُ  َن 
َااااْوَن َ ااان  * همْو طَعة َفاااة  ب ااالَعاَُّاْو َكاااععُواْ جُمْاااو   نَي عُاَ،ااا اْعُ إَاااعف ُقوَن َ اْعُ َإعف َقاااعُ  بَاْ،ُضاااُاو  مااان بَاْ،اااِب يَاااْلُ ُو َن ب اااعْعُ إَنو  َ يَاإاْ

اااقُ  ااايفَاُاْو إ نَّ اْعُ إَاااعف ق نَي ُ اااُو اْعَفعم  َ َ اااَة اعلَّاااا اْعُ إَاااعف ق نَي َ اْعُ َإعف َقاااع   * وَن اْعَ ْ،اااُو    َ يَاْقب ُضاااوَن أَيْاااة يَاُاْو َعُساااواْ اعلَّاااَا فَاَإس 
َ اْعُنفَّعَر عَعَر َجَاإََّو َخعع ة يَن ف يفَاع   َب َحْسبُاُاْو َ َعَ،إَاُاُو اعلَُّا َ َمُْو َ َهاو   ُّق يفو  

 (1) . 

 ا ا،  ليفاا  مالوصال حاهةر ا، ماب ععا رماوعا اعناو  ي  جلل  هه اعث و  اعنب    ر   اعإفاع    إاا مايفع تا
عز اااا بعالئاااةاس  اعفاااعذ  اااع أ اااوه بااااي  ت،بئاااة اذاااؤ إني أ اااإاو   ااان خ  ااااو  عواياااع و  أ اااوه مااااع  و   اااواجا او ي   

فااقة جاعء اع،ةياة  ان  ي   هيو و  ن  معةس اذإعفاقني    عياعرو اعنعذبااي   ويضاو  لا طع  ا  ا  ثعل أ ا وه 
ااة  اْعُنفَّااعَر َ اْعُ إَااعف ق نَي َ اْ لُااْظ َ لَاايْفا ْو   : إاااع ئوعااا ت،ااعا ايااع  اعقااوان اعنااو  هبااها اذااةعول ي  ُّ َجع   يَااع أَياَُّاااع اعإَّاايب 

ااُ   َااع َاْ َإْل ُفااوَن ب ععلَّااا  َ ااع ئَااعُعواْ َ َعَقااْة ئَااعُعواْ َكل َ ااَة اْعُنْفااو   ََكَفااُو اْ بَاْ،ااَة إ ْمااة  ا ْو َ َمُّاا* َ َ ااْلَ اُ ْو َجَاااإَُّو َ ب ااْئَس اْعَ ب  واْ د 
اع  َإعُعواْ َ َ ع عَاَقُ واْ إ الَّ أَْن أَْ َإعُ ُو اعلَُّا َ َرُموعُُا   ن َفْضل ا  فهل ن يَاُ وبُواْ َيُ  َخيفاْو ا مَُّْو َ إ نياَ  بْاُاُو اعلَّاُا َ اَهاب ع أَع يف   يَا َاَوعَّاْوا يُاَ،اهم

ااا ِ  َ َ الَ َعب  ااان َ    اااوَ   َ َ اااع َمُاااْو    اَمْرض     عْايَفع َ اآلخ  ااان َفْضااال ا  عََإبَّاااةََّئنَّ *     اعاااةُّ ُاو  َّاااْن َ عَ اااَة اعلَّاااَا عَااائ ْن اتَععَاااع    اااإاْ    َ
فَاَلْ َقبَاُاْو ع َفعئ اع    ئُالُاوهب  ْو إ َا ياَاْوس  * فَاَل َّع اتَعُ و  من َفْضل ا  خبَ لُاواْ ب اا  َ تَاَوعَّاْوا  َُّ او  ُّْ،و ُضاوَن * َ عََإُنوَعنَّ   َن اعبَّعحل  نَي 

َاااع َكاااععُواْ َيْناااه بُوَن يَاْلقَ  َاااع َأْخَلُفاااواْ اعلَّاااَا َ اااع َ َ اااُة ُه َ د  اااوَُّ ْو َ جَنْاااَواُ ْو َ أَنَّ اعلَّاااَا َ اااةَُّس * ْوعَاااُا د  َأَاْ يَاْ،َلُ اااواْ أَنَّ اعلَّاااَا يَاْ،لَاااُو م 
إ نَي    اعبَّااَةئَع* اْعُايفُااوو   ااَن اْعُ ااْؤ   ااُز َن اْعُ  َّااوم  نَي    ُاْو اعَّااه يَن يَاْل   ااإاْ    َ اعَّااه يَن الَ بَ ااُة َن إ الَّ ُجْاااَةُ ْو فَايَفْسااَخُو َن   

ُاْو َ َمُْو َ َهاو  أَع يفو   إاْ َو اعلَُّا    اْم َاْاف ْو َمُْو أَْ  الَ َتْسا َاْاف ْو َمُاْو إ ن َتْسا َاْاف ْو َمُاْو َماْب، نَي َ اوَّ   فَالَان يَاْاف اَو اعلَّاُا َمُاْو * َمخ 
ااق نَي َذع ااَ  ب االَعاَّاُ  ااةَ  َرُمااول  اعلَّااا  * ْو َكَفااُو اْ ب ععلَّااا  َ َرُمااوع ا  َ اعلَّااُا الَ يَاْاااة و اْعَقااْوَس اْعَفعم  َْقَ،ااة   ْو خ  فَااو َح اْعُ َخلَُّفااوَن د 

اااا ْو    َماااب يفل  اعلَّاااا  َ ئَاااعُعواْ الَ تَإف اااُو اْ    احْلَااا اااُة اْ ب اااَلْ َوام  ْو َ أَعُفس  وم ئُاااْل عَاااعُر َجَااااإََّو َأَشاااةُّ َحاااوغا عَّاااْو َكاااععُوا  ََكو ُ اااواْ أَن ُبَع  
اُبوَن * يَاْفَقُاوَن  َاع َكاععُواْ َيْنس  ُاْو فَعْماَ ْلَذعُوَ  * فَاْليَفْضَ ُنواْ ئَل يفة  َ ْعيَفْبُناواْ َكث ا  ا َجازَاء د  فَاهل ن رََّجَ،اَ  اعلَّاُا إ َا طَعة َفاِة  ماإاْ

يفُ و ب عْعُقُ،و   أَ ََّل َ اوَِّ  فَعئْا،ُاُة اْ َ اَا اْ َاعع ف   ع ْلُخُو ط  فَاُقل عَّن خَتُْوُجواْ  ا َ َعن تُاَقعت ُلواْ َ ، َب َ ُة غا إ عَُّنْو َرض  َ الَ * نَي َ ، َب أَبَة 
ا َ الَ تَاُقاْو َ لَاَا ئَااْ  ه  إ عاَُّااْو َكَفاُو اْ ب ععلَّاا  َ َرُماوع ا   َ  ُاو  َّاعَ  أَبَاة  اُقوَن ُتَبلم َ َلا َأَحاِة  ماإاْ ْباَ  * َ اعتُواْ َ ُ اْو فَعم  َ الَ تُاْ،ج 
عْايَفع َ تَاْزَ اَ  أَعُفُساُاْو َ ُ اْو َكاع َاع    اعاةُّ بَاُاو هب  َع يُو يُة اعلَُّا أَن يُاَ،اهم إُاواْ * ف ُو َن أَْ َواُمُْو َ أَْ الُ ُ ْو إ نَّ َ إ َذا أُعز عَاْ  ُماورَ   أَْن ا  

اااُة اْ َ اااَا َرُماااوع   ُاْو َ ئَااعُعواْ َذْرعَاااع َعُنااان  َّاااَا اْعَقع  ااة يَن ب ععلَّااا  َ َجع   اااإاْ َرُضاااواْ ب اااَلن َيُنوعُاااواْ َ اااَا * ا  اْمااَ ْلَذَعَ  أُْ عُاااواْ اع َّاااْول    
اا ْو َ أُ عَئ اَ  َعن ان  اعوَُّماوُل َ اعَّاه يَن اَ إُاواْ َ َ،اُا َجعَ اُة اْ ب اَلْ َوام   * اْ ََواع    َ طُب َا َ َلا ئُالُاوهب  ْو فَاُااْو الَ يَاْفَقُااوَن  ْو َ أَعُفس 
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ااوَاُ  َ أُ عَئ اااَ  ُ ااُو اْعُ ْفل ُ اااوَن  ااان َ ْ  َاااع امَعْاَااااعُر َخعع ااة يَن ف يفَااااع َذع ااَ  اْعَفاااْوَُ * َمُااُو اْ يفاْ أََ ااةَّ اعلَّاااُا َمُااْو َجإَّاااعِ  جَتْااو و   
ااَن اَمْ ااوَاو  ع يفُاااْؤَذَن َمُاا* اْعَ،ر اايفُو  ُر َن    ُاْو َ َجااعَء اْعُ َ،ااهم ااإاْ اايفُا اعَّااه يَن َكَفااُو اْ    ْو َ ئَاَ،ااَة اعَّااه يَن َكااَهبُواْ اعلَّااَا َ َرُمااوَعُا َميُفب 

َ ااَهاو  أَع اايفو  
ااَو اعَّااه و   :  إاااع ئوعااا ت،ااعا   . (1)  ُاْو َ يفاْ ااْن   إااة َ  بَايفَّااَ  طَعة َفااة   مااإاْ َ يَاُقوعُااوَن طَعَ ااة  فَااهل َذا باَااَوَُ اْ   
ُاْو َ تَاوَكَّْل َ َلا اعلَّا   ََكَفا ب ععلَّا   َك يفة  تَاُقوُل َ اعلَُّا َيْن ُ  اْن * ُا َ ع يُابَايفمُ وَن فََلْ و ْض َ إاْ أََفةَ يَاَ َةباَُّو َن اْعُقْواَن َ َعْو َكاعَن   

ْو   أََذا ُااواْ ب ااا  َ عَااْو َر ُّ ُه إ َا اعوَُّمااول  َءُ ْو أَْ ااو   مااَن اَمْ اان  أَ   اْ َاااَ إ َذا َجاا*   إااة  َ ااْ   اعلَّااا  َعَوَجااُة اْ ف يفااا  اْخ  ةف ااع َكث اا  ا 
ُاْو َ عَاْوالَ َفْضاُل اعلَّاا  َ لَايْفُنْو َ َرمْحَ ُا اإاْ ُاْو َعَ،ل َ اُا اعَّاه يَن َيْساَ إب  ُوعَُا    اإاْ * ُا الَتاَّبَاْ،اُ ُو اعوَّايْف َعَن إ الَّ ئَل اايفة  َ إ َا أُ    اَمْ او    

َّ اعَّه يَن َكَفُو اْ َ اعلَُّا َأَشاةُّ فَاَقعت ْل    َمب يفل  اعلَّ  إ نَي َ َسا اعلَُّا أَن َيُن َّ بَْل اع ا  اَل ُتَنلَُّ  إالَّ عَاْفَسَ  َ َحومض  اْعُ ْؤ    بَْلم 
َ َأَشةُّ تَإن يفة  

 (2) .  

- :وحدة التشريع االجتماع  : األساس النا   
ااَة   َ أَعَااع َربُُّنااْو فَعْ بُااُة ن  إ    : يإ لاا   ااها االمااعّ اذبااةةب  اان اآليااة اعنوميااة نَّ َ ااه ه  أُ َّااُ ُنْو أُ َّااة  َ اح 

 (3) .  
َة   َ أَعَع َربُُّنْو فَعْ ُبُة ن  :) تؤكةة اية كومية أُخوى ذا  اذفاوس ف قول إ نَّ َ ه ه  أُ َُّ ُنْو أُ َّة  َ اح 

 (4) .  

 ة االماااة يفة  اااب  حاااة  اعاااوو  اذ،باااو  ي  أن  اااههجناااة أن  لةاااة  حاااة  امُ ااا  ااان هاااع و اآلي اااني اعناااومي ني  
 تقاااوى  لااا  ةياااا طعر ااع االج  اااع ب  اعسيفعمااب إالة إذا جتسةاااة   ااهه اع،قيفاااة   بااع    ، إت  قااا    ال  اعوحااة 
 . توحيفةا  مع   م  ع اعوع ل لو ا، ت،عا را  ع حيفع   عألُ ة أاعي  ي  شوي، ا

- : تيفةيفا جواعا حيفع  امُ ة  حوك اع اإلميفة   اجلواعا اآل جنة خم    هه اعوحة  اعوع لة جل 

كععقبلااة اعواحااة   اعبااة   اعباايفعس  احلااج     ااع    مااها اجلععااا أرااو  كباا    :  حااة  اعواا،عةو االمااة يفة  (5)
 احااة  ي   ااب ي فععقبلاة اعواحااة  إباواَ اعباافة اذقةماة ذراويةااة  حاة  امُ ااة  اان خاةل اعواا،عةو االماة يفة 

َ إ ْذ   :باال و ا،   حيفااة  ،ليفااا اعسااةسا ااةه عبيفااع ا، ابااوا يفو  امسع يفل،بااة اذوااوفة بيفاا  ا، اعااهو أئااعس ئو اعن
يفُا اْعَ،ل يفوُ  إَّع إ عََّ  أَعَ  اعسَّ   َن اْعبَايْف   َ إ مْسَع  يفُل َرباََّإع تَاَقبَّْل    يفُو اْعَقَوا  َة    يَاْوَفُا إ بْاوَا  

 (5) .  

إا أن أ اااو ا، رماااوعا أن ام اااوي  وء اااع ا تنااان ئبلااا او باااع أذ يفاااز  عقبلاااة اذسااال ني  اااهه  اعقيف اااة اعوماااععيفة ا
صالا  اعباع   فقة ر ى  لب بن ابوا يفو بهلماإع   ان ي ة عل سل نيي  ول إا اعن،بة اذووفة  ي خه ع ئبلة خعصة 

إا دنااة رااةث  وااو  مااإة  صاالا ا،  ليفااا  مالو إاايبلاة إا اعن،بااة ب،ااة  ااع صالةا اع ااوةل اعقب:)ئااعل ا،  ليفاا  ماالو
ي  مث  جااااا ا، إا اعن،باااة :صااالةا إا بيفااا  اذقاااةّ ماااب،ة أشااااو ئاااعلبيفااا  اذقاااةّ ي  ب،اااة  اعجوتاااا إا اذةيإاااة 
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 وَّ  أعا  تاعبا عإاع ي تبالب إا ئبل إاع فاع: يقوعاون عاا صالا ا،  ليفاا  مالو  ن رمول ا، ة  ذع  أن اعيفاو  كععوا ي،
 خاوط   جاو  اعليفال يإراو إا افاع  اعسا عء يإ راو  ان ي  ةاع  شاةيةا    ان ذعا    صلا ا،  ليفا  ملو ل ا،رمو 

 سااجة باال مااعا ئااة صاالةا  اان اعراااو بت  حضااو  ئاا  صااة  اعراااو كااعن   ا، ت،ااعا   ذعاا  أ ااوا  ي فل ااع أصاا
اَ       : أعازل  ليفاا حوةعاا إا اعن،باة ي  فلخه ب،ضاةيا  ليفا اعسةس رك، ني ي فإزل ج ةيفل ئَاْة عاَاَوى تَاَقلُّاَا َ ْجا 

ة  احلَْوَاس   َلة  تَاْوَضعَ ع فَاَولم َ ْجَاَ  َشْ َو اْعَ ْسج   كعن صلةا رك، ني إا بيف  اذقاةّ  رك، اني  اعسََّ عء  فَاَلإُاَوعميفَاإََّ  ئ باْ
َل  ا    :إا اعن،بة ي فاقعع  اعيفاو   اعسفاعء  َاعَ ع َ الَُّ ْو َ ن ئ باْ    .  (1) ُو اعَّي  َكععُواْ َ َليفاْ

ااة ا ا، بعماا قبعمع   صااةرو ي  كععاا  اعن،بااة ئبلاا او   ن مااوا و ي  بااهع   يفةااز اذساال ون  اان اعيفاااو    حة
 ي حاااةى  وا ااال شااا،ور و بعمُ ااااة اعواحاااة     باااةةاع   ساااعر ع   عي اااااعإفنععااا  َاااا   شااا،عةو و اذ ،لقاااة هباااع ي 

و  ذعا   فاع  ئوعاا ت،اعا  لاا عساعن عبيفااةا إباوا يفي ي فااب  باةأ بإاعء أ اة اع وحيفاة  اع،اةل  و   اعباة   كهع  ام
روم اْجَ،ْلل  ُ ق يفَو اعبَّة   َ   ن ُذرميَّي  َرباََّإع َ تَاَقبَّْل ُ َ عء  : ليفا اعسةس 

 (2) .  

صاالا ا،  ليفااا  ،اان رمااول ا،ف ي عنو ااع رأّ االمااةس ب،ااة اإلئااوار بععااةيني  اذساال ني  شاالن اعبااة  توحيفااة
 ي  كو اع خا  اع، ال    او  اعاةين .(3) (عايفنن مةا  اعباة  فهلعااةاع رأّ االماةس ب،اة اإلئاوار بععاةين :)ئعل  ملو

 : ئاااعل رضاااب ا،  إاااا  ااان ا ااا  اذاااؤ إني   . (4) (اعباااة    اااو  اعاااةين:) صااالا ا،  ليفاااا  مااالو ف،ااان رماااول ا،
ا، ا،   :) ع  أيضا رضاب ا،  إاا   إا . (5) (هل ع خ  اع، ل ي   ب   و   يإنوصيفنو بععبة   حفراع ي ف  أُ )

  اال أ لُّ  اان ذعاا    شاالعيفة اعبااة   لااا  حااة  اذساال ني   اعااةين  اذلةااة    . (6) (اعبااة   فهل ااع   ااو   يااإنو
 بإاعء مُ اة االماةس ي ،باع    إ اةن عل وحيفاة   اعي تُوط أ ا  ع بعجل ع ة ي ففب ذع  إهاعر عل جة خبوصع  إذا 

 .اعواحة  

عئةة ينون االخةص  اع وحيفة ي ع ج،ل  اجل ع ة إنة  ) : اعسةس  ليفا ن صة  اجل ع ة ئعل اال عس اعوضعف،
ي  حةه منَّ   إهاعره حجةة  لا أ ل اعوو   اعاوو ، ي إالة هع وا   نووفع   واورا   ي  االمةس  اع،بع   ،

بعالمةس   عيفنون شاع ا  اعإعّي ةس  اذوائبة ااا خ ة  ؤ يع  ذع أئوة با ي يراو االماااااانون اذإعفا   اذس عيف
 ا  ع فيفا  ن اذسع ة   لا اع ة  اع قوى ي  اعزجو  ن كث   ن  ،عصب ا،  زَّ ي ب،ضاو عب،ب جعةز  رنإة 

  . (7) (  جل
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اعااي ت،اا  ت،باا ا   ريف ااع   اان  حااة  اذساال ني  تواصاالاو ي عناا ى  اان شاا،عةو ا، ا شاا،   ااو اآلخااو ي  احلااج 
 لااا اخاا ة  ئو يفااعرو  ي  ت،ااعرفاو  تإعصااو و ي  اان خااةل االج  ااع  امعةاال عل جااعط اذساال ني    نااة اذنو ااة

ي     ن خةل أ اةاو اعواحة  تإعمقاو اعفوية   أ  عل احلج  شا،عةوه اذوحاةي  أ طع و  اج اع ارو االمة يفة 
اعسيفعماايفة احلااج فويضااة  اجبااة  لااا اذساا  يفا ياا َ أميف ااا  أرااوه    قيفاا  أ ااةا  االمااةس  اذقااةّ  ج،اال اعوااعر 

ااجُّ اْعبَايْفاا   َ اان  اْمااَ  َعَ  إ عيَْفااا  َمااب يفة    :تبااةيقع  عآيااة اعنوميااة ي  االج  ع يفااة اعناا ى  ّ  ح  .    (1)َ ع لَّااا  َ لَااا اعإَّااع
اان    :عةج  ااع   علإااعّ  اب ب،ااة ذعاا  عااةاء  أذان  ِو يَااْلت نَي    ّ  ب اعحلَْجم يَااْلتُوَ  ر َجااعال َ َ لَااا ُكاالم َضااع   َ أَذمن    اعإَّااع

 عيف وع ر ا فيف ع إقا   حاةرو   ازةرو ي  يقايفو  ياإاو  ي  يإرة وا أ و و ي عيف ةا عوا شؤ  و .  (2) ُكلم َفَج َ   يف ِ 
 . ائ بع يع  ميفعميفع  ي  يةيل   ع او  يقوو شوك او 

 ي   أجاواء شا،عةو احلاج اإلميفاة اذقةماة ي    إطاعر اذإاعص اعو حاب ماهه اعفويضاة اع،بع ياة اذوااو   كل ذعا  يا وة 
 عاع،لةااة اعااي  اان أجلاااع كلةاا  ا، اع،بااع   :فقلاا  عااا رضااب ا،  إااا ماالع  أبع بااةا،:)ف،اان  وااعس باان احلنااو ئااعل

 أ و و دع ينون  ان أ او اع ع اة   اعاةين   بال  او  ان .. خل  ا ل  إن ا، : احلج  اع وا  بععبيف    فقعل
 صالا ا،  ليفااا  ماالو رمااول ا،  ع ،ااو  اراعر.. اعوااو   اعااوو عيف ،ااعرفوا  أ او  عيفااع و ي فج،ال فيفااا االج  ااع   ان

    . (3) ( اليإسا  يهكو ه ت،و  أخبعر 

 ااااة بااااةالال  اع وحيفااااة اع،قعةااااةو  اعوحااااة  عوجااااةعع ع طعفي   نااااها  عااااو ت ب،إااااع بااااعئب اعواااا،عةو االمااااة يفة 
 .االج  ع يفة  اعسيفعميفة بني اذسل ني ي  ف، ة بو ح اع واصل  اع إعصو  اع اخب   ا، فيف ع بيفإاع 

يرااو أباَو صاور اع نعفال  أئاوى ام اصاو امخوياة باني أبإاعء  ي     اها اجلععاا:  حة  اعولن االماة ب  (9)
 ةلاو رااع ياااؤ ي ،ااا او إَ شااوكة اذساال ني   َ    ااان اج  ع يفاااة فويااة    ،اا ة امُ ااة االمااة يفة ي  تإوااال  إااا حععااة 

  او خياوض صاوا  ي  جم ل حوك ا اع،ع اة ي ع  ثاةل اعوحة  اعسيفعميفة فيف ع ي ،ل  بنيفع و االمة ب اعواحة 
 بإراااو  فعحباااة إا  اااع  ر    اعقاااوان اعناااو   اعساااإة .. إرباااع  اعوجاااو   أصاااععة اعبقاااعء  قعةاااةيع   حضاااعريع  

 إااع اآلياة اعنومياة اعاي   ي ة ع ئاة جاعء  عبااةع  جليفاع    بيفاعن  اها امصال االماة ب اعواع  جني اعوويفة 
إَاعُ  بَاْ،ُضاُاْو   : ت،ا ة  إااع بععوالياة ي حيفا  تقاول ي   االرتباعت باني اذاؤ إني وة  نب ئ إُاوَن َ اْعُ ْؤ   َ اْعُ ْؤ  

َااْوَن َ ان  اْعُ إَناو  َ يُق يفُ اوَن اعبَّاةَ  َ يُاْؤتُاوَن اعزََّكاعَ  َ يُ  يف،ُاوَن اعلَّاَا َ َرُماوَعُا  أَْ ع يَفعء بَاْ،ِب يَْلُ ُو َن ب عْعَ ْ،ُو     َ يَاإاْ
  .  (4) (أُْ عَئ َ  َميفَاْومَحُُاُو اعلَُّا إ نَّ اعلََّا َ ز يز  َحن يفو  
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 ضاااو ر  ا   اااعس ي ني  ااان  حاااة  اعوااالن االماااة ب فيف اااع باااني اذاااؤ إ صااالا ا،  ليفاااا  مااالو  إاااةرإع اعوماااول
  ن أصابت ال ياا و بال ور اذسال ني فلايفس :)فيفقول ي  قيفقع  ع ل  اعوحة  ي ب،ضاو بقضعيع اعب،ب اآلخو  أ وره 

ي  ع  عل،ازة رققاي رافضاع  علاهل ي أيضاع   ؤكةاةا  أن كال ذعا   اوتب  باع،  صلا ا،  ليفا  ملو  يضيف   . (1) (دسلو 
  .  (2) َ ع لَّا  اْع، زَُّ  َ ع َوُموع ا  َ ع ْلُ ْؤ  إ نيَ   : بةئع  ئوعا ت،عا 

اعضوء  لا حععة اال   اعس بالُ ور اذاؤ إني ي  يبافاع بل اع حععاة تاوا   صلا ا،  ليفا  ملو مث يسل  اعومول
 ثاال اذؤ إااون   تااوا ة و :)واحااة ي فيفقااول ،لاال ذعاا  باالن اذااؤ إني  ااو كعجلسااة   تواب ااا  إحسعمااا اعي تااواحوي   

  . (3) (ب،ضا تةا ا معةوه بععساو  احل ا  توامحاو ك ثل اجلسة إذا اش نا 

ن اشاا نا شاايفئع  إاذااؤ ن أخااو اذااؤ ن كعجلسااة اعواحااة ي :)  ذعاا  أيضااع    ليفااا اعسااةس  ئااول اال ااعس اعبااع  
  . (4) ...( إا  جة أا ذع    معةو جسةه 

ِّ صال  حقيفقاة  بةةيفاة  قوة أعوالن االماة يفة إذن فوحة  ا    عءِ بإةا  اة علوحاة   امخاوة  باني اذسال ني ي  أماع
 .ئيفعس ام ة االمة يفة اعواحة  

باال و ا، مااب ععا   بإااعء   صاالا ا،  ليفااا  ماالو إنة أ ل  ااع أمةسااا اعوماول :اعوالياة  اع إعصااو بااني اذساال ني (1)
اعاهو  ي  و  بةأ اعوالياة  اع إعصاو باني اذسال ني ي ئ،ع  رسومع  كيفعن ام ة االمة يفة ي    ل ع جسيفةه  ا

إَاااعُ  بَاْ،ُضاااُاْو أَْ ع يفَاااعء بَاْ،اااِب يَاااْلُ ُو َن   :  إاااا اعقاااوان اعناااو  أر   ت،بااا  حاااني ئاااعل  ااا ة  إُاااوَن َ اْعُ ْؤ   َ اْعُ ْؤ  
َاْوَن َ ن  اْعُ إَنو  َ يُق يفُ وَن اعبَّةَ  َ يُاْؤتُ  وَن اعزََّكعَ  َ يُ  يف،ُاوَن اعلَّاَا َ َرُماوَعُا أُْ عَئ اَ  َمايفَاْومَحُُاُو اعلَّاُا ب عْعَ ْ،ُو    َ يَاإاْ

إ نَّ اعلَّااَا َ ز يااز  َحن اايفو  
 ذعاا  اعنثاا  عوااةة اذساال ني لااو  ااثلاو صاالا ا،  ليفااا  ماالو  بااهل اعومااول .(5) 

حاااا  ي ع ب  اعسيفعماااب صاااور  حعكيفاااة   ،ااا      َجيفاااا جواعاااا احليفااااع  ي ماااواء   ب،اااة ع اعفاااو و أ  اجل ااا
َ   اذ يفز  مو  عةرجع  ئوهبو إا ا،  رموعا  تنو  عإاع اآلياع  اعقواعيفاة اعنومياة  ي أصب   اعس ة اعبعر

إ نَّ اعَّااه يَن اَ إُااواْ َ َ ااعَجُو اْ َ َجعَ ااُة اْ   :حيفاا  يقااول ت،ااعا فيفاااع ي  اان  ااها اذبااةأ اممعمااب ب فباايفل راةااا 
ا   ُو اْ ْو    َمب يفل  اعلَّا  َ اعَّه يَن اَ  اْ  ََّعَبُو اْ أُْ عَئ َ  بَاْ،ُضاُاْو أَْ ع يفَاعء بَاْ،اِب َ اعَّاه يَن اَ إُاواْ  ََاْ ياُ ب َلْ َوام  ْو َ أَعُفس  َااعج 

ين  فَاَ،َليْفُنُو اعإَّْبُو إ   ُو اْ َ إ ن  اْمَ إَبُو ُكْو    اعةم اَإُنْو َ ع َعُنو  من َ الَيَ  ا و  من َشْبِء َح َّ يُاَاعج  الَّ َ َلا ئَااْوِس بَايفاْ
ااا    َاااع تَاْ،َ لُاااوَن َبب  اااإَاُاو  ميفثَاااع   َ اعلَّاااُا د  إَاااة     * َ بَايفاْ َ اعَّاااه يَن َكَفاااُو اْ بَاْ،ُضاااُاْو أَْ ع يفَاااعء بَاْ،اااِب إ الَّ تَاْفَ،لُاااوُه َتُنااان ف  اْ

 َمااااب يفل  اعلَّااااا  َ اعَّااااه يَن اَ  اْ  ََّعَبااااُو اْ أُْ عَئ ااااَ  ُ ااااُو َ اعَّااااه يَن اَ إُااااواْ َ َ ااااعَجُو اْ َ َجعَ ااااُة اْ    * اَمْرض  َ َفَسااااع   َكب اااا   
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ُإوَن َحقغع مَُّو  َّْاف وَ   َ ر َْ   َكو     اإُنْو َ أُْ عُاواْ * اْعُ ْؤ   َ اعَّه يَن اَ ُإواْ   ن بَاْ،ُة َ َ عَجُو اْ َ َجعَ ُة اْ َ َ،ُنْو فَُل عَئ اَ    
ب بَاْ،ِب    ك َ عو  اعلَّا  إ نَّ اعلََّا ب ُنلم َشْبِء َ ل يفو   اَمْرَحعس  بَاْ،ُضُاْو أَْ َا 

 (1) .  

أ ااااو اع إعصااااو بااااني اذساااال ني  ،يفااااعرا  الع  ااااعء اذساااالو  ارتبعطااااا  صاااالا ا،  ليفااااا  ماااالو  ئااااة ج،اااال رمااااول ا،
 ان :)ئاعل  ليفاا  مالو صالا ا، أن اعإيب رضب ا،  إا كيفع ع اعواحة ي ف،ن أيب  بةا،اع،ضوو بعمُ ة االمة يفة   

  . (2) (أصبت اليا و بل ور اذسل ني فليفس  إاو ي   ن يس ا رجة  يإع و يععل سل ني ي فلو ببا فليفس دسلو

 -بال ج،ال اذسال ني  ي ي جاعَ   ليفااع مث ج،ل عة عء اذسل ني حو ة أ جا حفراع ي  شوة  اعقبعص ذان
 عومااولفااقة ر و  ان اي إعايفاو ةفع   ان كال فاو  يإ  اب  باةةيفع  ئاو   احاة    نعفئاة   نعفلاة   اعا -اذسال نيكال 

ع  وي يسا،ا اذسال ون أخاو  ت نعفال   (:إا أن ئاعل)ا دا صلا ا،  ليفاا  مالوخ ا :)أعا صلا ا،  ليفا  ملو
  . (3) ( لا  ن موا و  و ية  به  او أ عع وي

ي أخيفاا اذسالو أن ال يوابا  باو  أخاوه   اذسالو  لاا حا:)ئاعل  إاارضاب ا، وا يفو بن   و اعيف عين ب  ن إ
 (.!ف ع أ رو ح  اذسلو  لا أخيفا اذسلو  ي  ال ينسب  ي،وى أخوه ي  ال يو ى  ي،   أخوه

 إن مالع  فل  اا ال  ي  إذا اح جا  فسالا ي حاا مخيفا  اذسالو  اع  اا عإفسا أ:)  ليفاا اعساةس  ئعل
ي  أكو اا اُ  إذا شاة فزره  أجلةاي إذا  عو فعحفرا    يفب ا ي فهلعا ع  هاو  ا  و  ال ميلا ع  ي  كن عا ها لا خ ا   

 إن  ي  إن أصااعبا خاا  فعمحااة ا،ي فااة تفعرئااا حاا  تساالل مسيف  اااُ  هلن كااعن  ليفاا   عتبااع  فاا ي  إااا فهلعااا  إاا   أعاا 
أعا   :  اعق اا  اع بيفإا اع  ان اعوالياةي  إذا ئاعلأُ  :مخيفاا  إذا ئاعل اعوجال ي ل إاف  ل عا إن    ي اب لب فع ضةه

 (.  اذعء ك ع يإ عث اذلت    ئلبا إنعث اإلميعن فهلذا ار اُ  ي  ة و فقة كفو أحةمع

إن اذاااؤ ن عيفز اااو عاااوره م ااال اعسااا عء ك اااع يز اااو جناااوس اعسااا عء م ااال : ئاااعل  ليفاااا اعساااةس بلاااال أعاااا): ئاااعل
  . (4) (ال خيع    هاحل     إن اذؤ ن    ا، ي،يفإا  يبإا عا  ال يقول  ليفا إالة :)( ) ئعل (.امرض

فضل  أ و  وا ل ئيفعس اعوحة  أ   ن  بهع  تاُ نو أركعن اعوالية  اع إعصو   امُ ة االمة يفة ي  ، ة 
 ابإعةاع ي  لا أُمس  قعةةية  طويقة   ليفة تنع ليفة جتسة  بةأ اع وحيفة    إاجيف أاالج  ع يفة  اعسيفعميفة بني 

ُكإُ ْو َخيفاَْو أُ َِّة أُْخو َجْ   :عيفبة  فيفاع ئول ا،  زة  جل   ك عبا اعنو  ي فع   جو ا   حوكة   ةي ع وحيفة ام ة 
ُإوَن ب ععلَّا   َاْوَن َ ن  اْعُ إَنو  َ تُاْؤ   ّ  تَْلُ ُو َن ب عْعَ ْ،ُو    َ تَاإاْ ع لإَّع

 (5) . 
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االمياعن ي  تقوياة ال شا ة أن  ر اة  اها اذباةأ  ئيف  اا   تناوين  بابة :اع واصب بعحل   اع واصاب بععبا   (4)
 ااب اع،لةااا   أن ياااُقسو ا، مجلااا   ي اذإ،ااة  االئ ااةار   كيفااع و   صاافوفاو  خلاا  رصة شااوكة اذساال ني 

اعقاااوان اعناااو   ياااإصة فيفاااا  لاااا أن اعإجاااع   ااان ا ساااوان اذباااني  اعفاااَو دواتاااا اع ساااليفو عاااا ماااب ععا ر اااني 
*  َ اْعَ،ْباو    : اعسيفعمايفة ي حيفا  يقاول  ازة  ان ئعةال بعع زا او با ر وى    إاجع    حيفعرو االج  ع يفاة 

عَسعَن َعف ب ُخْسِو  َع   َ تَاَواَصْوا ب عحلَْ م َ تَاَواَصْوا ب ععبَّْ   * إ نَّ اإل  ُلوا اعبَّعحل       .  (1) الَّ اعَّه يَن اَ ُإوا َ َ   

ترتتةااا  ةئ ااا ي رتااا عل ااؤ ن   يوجااا  قاا ي بااا اع، اال  ي ن اع واصااب بااعحل   اع واصااب بععباا   لااا محلاااإ
 :كعآلي   ي بعحل ة  لا ضوةاع

صالا   حباو ع داع جاعء باا اعوماولي أ ا  هه اعوتا  اب  ،وفاة احلا  ي  ئاة حاة  االماةس طويقاة  ،وف اا  (أ )
 ي حيفا  خعطاا ا، رمااوعا ،ع  عل يفاع  ان  إاة ا، ئواعاع  ي إرشاع ا  ي  مااإة  عل،قاول ي  تواوي ا،  ليفاا  مالو

اا  ا َ عَااه يو ا  :  رنااو ك عبااا اعنااو  ئااعةة    ليفااا  ماالوصالا ا،   ج،اال   .  (2) إ عَّااع أَْرَمااْلَإعَ  ب ااعحلَْ م َبو 
حيفا  .  صلا ا،  ليفاا  مالو   زة  جل  ن طوي  رموعا اعنو ا، ،وفة احل   ن ي  ،يفعر االميعن   يفزاعا 

اان رَّهبم ااوْ  أَعَّااُا احْلَاا ُّ  فََل َّااع اعَّااه يَن اَ إُااواْ فَايفَاْ،َلُ ااونَ )... :ئااعل      (3) .   رفااب اذااإاج امرضااب اعااهو يقااور أن 
 ف،ان  لاب بان ايب طععااي بععوجعل ي  أرب  اع،نس   أن  ،وفة اعوجعل تنون باعحل  عايفس إالة    ،وفةاحل
  ئاعل  . (4) (ي بل باية احل  ي فع و  احل  ت،و  أ لااأنَّ  ين ا، ال يُ،و  بععوجعل :)ئعلا،  إا رضب 

 ااو  احلاا  ت،ااو  أ لااا ي  ا ااو  إ.. اعوجااعل  إنة احلاا   اعبعطاال ال ي،وفااعن بلئااةار:)أيضااع   ا،  إااارضااب 
حيفا  اليناون ي  ا اع كععا  اذواعاا  اع،قباع  فعالمةس ح ة  لا طلاا احلا  .  (5) (اعبعطل ت،و  أ لا

 . ن أ ل احل  إالة َ ْن  جةه  ملةو عا    ل با 
فقاة جاعء  ان ..   و أ ل  بع ي   ،وفة احلا   اراعره احلقااةة  ي اع سليفو عل    اع، ل با رعين  هه اعوتا  (و )

يعرماول ا،   ان  او   : اعساعبقون إا هال اع،او  طاو  ماو ي ئيفال:)ئوعا صلا ا،  ليفا  ملو رمول ا،
  . (6) ( إن ون علإعّ ك ن او معفساو اعهين يقبلون احل  إذا مس،وه  يبهعوعا إذا ُمئلوه :فقعل

   ص   هه اعوتبة ي فاقعل ببة  ا اعفوية   فبعح ا رضب ا،  إا   ئة تلعة   لب بن ايب طععا
َ ة اعي  أال  إن:)اعسةية    .(7) (فسعر  هبو امويا ح  أت  ه ة  هيفة  احل َّ   عيع ذعل ي ركباع أ لاعي  أ  وا أ
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  اإاج  ي إ لاا االعساعن اذاؤ ن  اجل ع اة اذؤ إاةي أ  احلا  رقيفال  باة منة  ي  رعع  اعوتا اعبا   لاا احلا  (ط )
بااا اع،ااع لون   طوياا  ا، ي  يقااعر ون بااا اجلباا   اع ااع و  ي    اال  جاااع  ي حيفااع    اان أ ااةاء ا، ي ي إنة

 إااااع ئوعاااا ي  ئاااة عزعااا    بيفاااعن شاااة  احلااا   رقلاااا  لاااا االعساااعن اياااع  كومياااة ي  اذسااا ن ين   امرض 
ئاْ   :ت،اااعا َ َأْكثَااااوُُ ْو ع ْلَ ااا م    : ئوعاااا ت،اااعا    .  (1) إَاااعُكو ب اااعحلَْ م َ َعن ااانَّ َأْكثَااااوَُكْو ع ْلَ ااا م َكاااعر ُ ونَ َعَقاااْة ج 

َكااعر ُ وَن 
  . (3) (ال يباا  عل اا َّ إالة  اان ي،ااو  فضاالا:)رضااب ا،  إااا  لااب باان ايب طععااا :  ئااعل  . (2) 

  . (4) ( إيع  أن تإخة  حلة   اعبعطل  ص   لا  وار  احل  يإ:)أيضع   رضب ا،  إا  ئعل
حيفاا  يقااول  اازة  اان ئعةاال   ك عبااا  ي ختلةقااع  باالخة  ا،   ذعاا  ي اعوتااا إ ااةن احلاا   اعااة و  عااا  رابااا (  )

ذااع فيفاااع  اان ي   ااهه اعوتبااة  ااب أ لااا اعوتااا  أمسع ااع   . (5) (َ اعلَّااُا يَاُقااوُل احْلَاا َّ َ ُ ااَو يَاْاااة و اعسَّااب يفلَ :)اعنااو 
 ئاة تواصال  اياع  .. احل   إرمعء ئوا ةه   امُ ةي  ر   اعبعطل  أ لاا   واجااة اجلاور  ماةطيفإا  إئع ة

اعقوان اعنو  يؤكة ب،ضاع اآلخو  لا ضو ر  اض ة  امُ ة اذؤ إة دا اة بيفاعن احلا   اعاة و  إعيفاا ي  إااع 
ان ئَااْوس  ُ وَماا أُ َّاة  يَاْااُة َن ب اعحلَْ م  َ   :ئوعا ت،اعا  ب اا  يَاْ،اة ُعونَ َ   

َ ر َّاْن َخَلْقإَاع أُ َّاة    :ت،اعا   ئوعاا.  (6) 
يَاْاااُة َن ب اااعحلَْ م َ ب اااا  يَاْ،اااة ُعونَ 

اااع  اخ باااعره ي  ك ااع أنة  . (7)   اااهه اذا اااة ت، ااا   اان ر باااع  االمياااعن  رنة
َااع اعَّاه يَن اَ إُاواْ ُكوعُاواْ يَاع أَياُّ   :اليفو  فيفاع  ان ي   لااع باني أن تناون عاا  عألئاوبني  إاا أ   ليفاا   لايفاو 

اُنْو أَ   اْعَواع اَةْين  َ امَئْااَوب نَي إ ن َيُناْن َ إ يفغاع أَ ْ   َفق ا  ا فَععلَّاُا أَْ َا هب  َ اع ئَاوَّا  نَي ب عْعق ْس   ُشَاَةاء ع لَّا  َ َعْو َ َلا أَعُفس 
َاع تَاْ،َ لُاوَن َخب ا  اَفَة تَا َّب ُ،واْ اْمََوى أَن تَاْ،ة ُعواْ َ إ ن تَاْلُو اْ أَ  ْ  تُاْ،و ُضواْ فَاهل نَّ اعلَّاَا َكاعَن د 

ك اع ال يفاو  فيفااع   . (8) 
 ااع أعفاا   ااؤ ن عفقااة  ااب أحااا إا ا، :)ئااعل ا،  ليفااا  ماالوصاالا  بااني رضااع  أ   ضااا ي ف،اان رمااول ا،

ع  ااب  اان  ااةن كل ااة احلاا   اعبااة  هبااإباال أن  ا ااة  . (9) (وضااع  اعاضااا اازة  جاال  اان ئااول احلاا    اع
ة اعإااعّ أن رجااة   اعباا أال ال ميااإ،نَّ :)ئااعل ا،  ليفااا  ماالوصاالا  اجلاااع   إااة ا، ي ف،اان رمااول ا،أفضاال 

  . (10) (ل اجلاع  كل ة ح    إة مل عن جعةوضفأأال إن ي ي نلو بعحل  إذا  ل ا

ي  ُرصَّاا  بإع  ااع  نااها فلااو توئةاا  امُ ااة  تسااع     رتااا اع واصااب بااعحل   اع واصااب بععباا   ااهه تنع اال 
 ع سإة   باهع   ي ي وحةة فيفاع  ةفاع   سعر ع   ب  عي  ة احل   اع،ةل أُ  مصب   ي  و  ع  صفوفاعي اش ةة 
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 ََكااَهع َ  َجَ،ْلإَااعُكْو أُ َّااة    :عيفبااة  َقاااع ئوعاا ت،ااعاي ب،ااة ا،  رمااوعا ي  شا،وبع   ي أرااع   رتباة اعواااع    لااا اعإااعّ
اَ َماا  ع عمَ ُنوعُااواْ ُشاا ّ  َ َيُنااوَن اعوَُّمااوُل َ لَاايْفُنْو َشااا يفة   ال ياا و ذعاا  جزافااع  ي باال البااة  اان .    (1) َاَةاء َ لَااا اعإَّااع

 : عإيفال  اهه اعوتباة اعساع يفة  اعواو  اع،رايفو ي يفلاااا اال  باعس باا ماب ععا    اها اعسبي اجلاع    ا، حا  اجلااع  
  ََاع  ه  ُ او يفَو ُ اَو مَسَّاعُكُو  َ َجع  ُة ا    اعلَّا  َح َّ ج  اْن َحاوَِط  ملَّاَة أَب ايفُنْو إ بْااوَا   ين     اْجَ بَاعُكْو َ َ اع َجَ،اَل َ لَايْفُنْو    اعاةم

ّ  فَالَئ يفُ و  ا َ َليْفُنْو َ َتُنوعُوا ُشاَاَةاء َ لَاا اعإَّاع اعزََّكاعَ   ا اعبَّاةَ  َ اتُاوااْعُ ْسل   نَي   ن ئَاْبُل َ    َ َها ع يَفُنوَن اعوَُّموُل َشا يفة 
ُ وا ب ععلَّا  ُ َو َ ْوالُكْو فَإ ْ،َو اْعَ ْوَا َ ع ْ،َو اعإَّب  ُ  َ اْ َ ب 

 (2)  

ال ختا ص  ي فاو مإاةة ئعة ة   اعإاعّي اعواشة   ن ئوح  ف   ة أنة كل  عيبيفا امُ ي  ئة بنية ا، مب ععا 
إ ن   : اعوصاول إا رتباة اعوااع   اعنا ىي  ،ةلاحل   اع طوي  بعذؤ إني  إاو ي فيفجا أن ال تثإيفاو  ن تإنةا

ّ  َ ع اايفَاْ،َلَو اعلَّاا ااإُنْو مَيَْسْسااُنْو ئَاااوْح  فَاَقااْة َ ااسَّ اْعَقااْوَس ئَاااوْح   مثْالُااُا َ ت ْلااَ  امَيَّااعُس عُااَةا  ُمَع باَاانْيَ اعإَّااع ااَه    ُا اعَّااه يَن اَ إُااواْ َ يَا َّخ 
   .  (3) ُشَاَةاء َ اعلَُّا الَ إُ اُّ اعرَّعع   نيَ 

شااع ل عناال أب،ااع   عااا  فااع أن  ااهه اعوهيففااة اإلميفااة  اذبااةأ االمااة ب  :بااعذ،و    اعإاااب  اان اذإنااو ام ااو (1)
جنااة ايااة    لااا صاا،يفة امُ ااة ي حيفاا  الخبوصااع    تنااع  تإ بااو  ااعره د عرماا ا ي احليفااع  اعفنويااة  اع،ل يفااة
و    اعإااااب  ااان اذإناااو  وتب اااع  باااعذؤ إني ي ال يناااون فيفااااع خ اااعو ام اااو باااعذ،ي كومياااة   اعقاااوان اعناااو  

ك ااع جناااة أن طبيف،ااة االرتبااعت باااني   ي يااوا  ب،ضااااو اعااب،ب اآلخااوي بوصاافاو أ ااة  احااة   َجع اااة    ااة  
ي  ان اذإناو   باني ام او باعذ،و    اعإاابي دع ت  لا باا  ان إمياعن  خا   رشاع  ي  حة  امُ ة االمة يفة 

ي لول ب،ل اا ي فااقة ج،ال ا، ماب ععا  ت،اعا ام اة االماة يفة خا  امُ او بعت اذوصو  ببف ا  اذ، و ارت
ااَو أُ َّاِة أُْخو َجااْ   :بوصافاع تاال و باعذ،و    تإااا  اان اذإناو  تااؤ ن باع،ي خوجا  علإااعّ اعاي أُ  ُكإاُ ْو َخيفاْ

إُاااوَن ب   َااااْوَن َ ااان  اْعُ إَناااو  َ تُاْؤ   ّ  تَاااْلُ ُو َن ب اااعْعَ ْ،ُو    َ تَاإاْ ععلَّاااا  ع لإَّاااع
را   ا، ماااب ععا  ت،اااعا إك اااع أن  . (4) 

ي ااااعء اعزكااااع   ام ااااو إ ،لةلااااة إلئع ااااة اعبااااة    ي عألُ ااااة اذؤ إااااة  ضشااااعء  أن تنااااون ُمااااإَّة اع  نااااني   امر 
أََ اُو ا ب اعْعَ ْ،ُو    اعَّاه يَن إ ن  َّنَّإَّاعُ ْو    اَمْرض  أَئَاعُ وا اعبَّاةَ  َ اتَااُوا اعزََّكاعَ   َ   :بعذ،و    اعإاب  ن اذإنو

َ عَاَاْوا َ ن  اْعُ إَنو  َ ع لَّا  َ عئ َبُة امُُ ور  
 (5) .  

ع،ااااوض عااااا ي ام ااااة االمااااة يفة   عإلحعطااااة هبااااها اذبااااةأ االمااااة ب اذاااااو ي    ره ا  اااا    بإااااعء  توحيفااااة  
- :بعخ بعر   رةرة جواعا أمعميفاةة 
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 .نه  عن المنكر أهلية األُمة لألمر بالمعروف وال:أوالا 
فلاااو ا تنااان اال اااة  ؤ لاااة علقيفاااعس هباااهه اعوهيففاااة اإلميفاااة ا  ااا   ي فهل اااع مااا فقة أ اااو  ع ااال  ااان  وا ااال ئاااو  

- :  هه ا بعةص  ب  ي  ليفة امُ ة  إع ت،ل توفو ع  لا خبعةص  ،يفإة دع  ب أ ةأشوك اع    اس  حةرع ي   

 ،او      اهه اعبافة  اب اذإباا ام ل  اممعماب ذ،وفاة كالة ي االميعن بع،  رماوعة  اع ساليفو  اع ع اة م اع  (أ )
م او باعذ،و    اعإااب  ان اذإناوي  االما قع ة   أ اء ا ي  إنو يوا  اعإااب  إاا يوا  ام و با ي   ،وفة كلة 

اااا ْو َ ج    :  قيفااا   اااعر    ام اااة ا َ لَااايْفا و  ماااْن أَعُفس  َ،اااُ     ُكااالم أُ َّاااِة َشاااا يفة  ا َ لَاااا َ ياَاااْوَس عَاباْ إَاااع ب اااَ  َشاااا يفة  ئاْ
يَفعع اع عمُنالم َشااْبِء َ ُ اة ى َ َرمْحَاة  َ ُبْواَوى ع ْلُ ْسال   نَي  َ اُؤالء َ عَازَّْعإَاع َ َليْفاَ  اْعن  َاعَو ت باْ

 عاها جنااة أن ا،   . (1) 
 عيف ااا َّ   ي االمياااعن باااع،  اعيفاااوس اآلخاااوماااب ععا ئاااة ج،ااال ام اااو باااعذ،و    اعإااااب  ااان اذإناااو   مااايفع  

لُاوَن ايَاع     :اعقاعة ني باا أ ااو  ان اعباعحلني  اعلَّااا  اعَاعء اعلَّيْفاال   عيَْفُسااواْ َماَواء  ماْن أَْ اال  اْعن  َاعو  أُ َّاة  ئَعة َ ااة  يَا اْ
َااااْوَن َ اااان  اْعُ إَناااو  * َيْسااااُجُة َن  َ ُ اااوْ  ااااو  َ يَاااْلُ ُو َن ب ااااعْعَ ْ،ُو    َ يَاإاْ إُاااوَن ب ععلَّااااا  َ اْعيفَااااْوس  اآلخ  َ ُيَسااااعر ُ وَن    يُاْؤ  

اَن اعبَّاعحل  نَي  اْ يفاْوَا   َ أُ عَئ َ    
ج،ال ا، ماب ععا  ت،اعا ام او باعذ،و    اعإااب ي    اياة أُخاوى  . (2) 

 باهع  يباة   صا  ا، ماو  ي بع ا  اتبع  اعإور اعاهو أُعازل  ،ااتة  ن اذإنو   ميفع  امميعن بععومول  ا
َّ امُ ماابَّ اعَّاه و بَ ُة عَااُا َ ْنُ وب ااع   إااَةُ ْو    اع اَّااْورَا   َ اإل جن يفاال  يَااْلُ وُُ و اعَّااه يَن يَا َّ   :باعذفل ني ب ،ُااوَن اعوَُّمااوَل اعإَّاايب 

َاعُ ْو َ ان  اْعُ إَناو  َ إُ الُّ َمُاُو اع َّيفمبَاع   َ ُإَاومُس َ لَايْفا ُو اْ ََبعة اَ  َ َيَضاُا َ اإاْ  ْصاَوُ ْو َ اَمْ اةَل ُاْو إ  ب عْعَ ْ،ُو    َ يَاإاْ
أُْ عَئ َ  ُ ُو اْعُ ْفل ُ ونَ اعَّي  َكعَعْ  َ َليْفا ْو فَععَّه يَن اَ ُإواْ ب ا  َ َ زَُّر ُه َ َعَبُو ُه َ اتاَّبَاُ،واْ اعإُّوَر اعَّه َو أُعز َل َ َ،ُا 

(3).  

  اما قع  اي ب فبايفةرع    ل ااي حعطة  ان يال و باعذ،و    يإااا  ان اذإناو بلحناعس االماةس إ   ضو ر  
ااع يااال و :) رضااب ا،  إاااا   أ اء ام ااو باااعذ،و    اعإاااب  ااان اذإنااو ي يقاااول اال ااعس اعباااع    اااا حن ي  ليفاااع  إنة

 اع ل  ي ي  اع ل  فيف عيال و  ا اعا  داع يإااي  عا  داع يال و :بعلخبعذ،و    يإاا  ن اذإنو  ن كعع  فيفا رةث 
  . (4) ( ارفيف   دع يإاي  ي رفيف   دع يل و افيف ع يإا

عنااعن رل ااع    ي بإااعء ام ااة اعواحااة   ااواال  االميااعن أفلااو ا يناان بااني ي اعواليااة فيف ااع بااني أبإااعء ام ااة اذؤ إااة  (و )
 ئوا اا ام ااو بااعذ،و    اعإااب  اان اذإنااو ي   ااو  ي   اان مث ختلةفاع    ائااع  او علااةيني طاع  او ،  رمااوعا 

،اعا ام او باعذ،و    اعإااب  ان اذإناو  إئع اة اعباة   إي اعء اعزكاع   طع اة ا، هع و تفويا ا، ماب ععا  ت
إَاعُ  بَاْ،ُضاُاْو   : رموعا  لا اعوالياة فيف اع باني اذاؤ إني  اذؤ إاع    ئوعاا  ازة  ان ئعةال إُاوَن َ اْعُ ْؤ   َ اْعُ ْؤ  
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َااْوَن َ ان  اعْ  ُ إَناو  َ يُق يفُ اوَن اعبَّاةَ  َ يُاْؤتُاوَن اعزََّكاعَ  َ يُ  يف،ُاوَن اعلَّاَا َ َرُماوَعُا أَْ ع يَفعء بَاْ،ِب يَْلُ ُو َن ب عْعَ ْ،ُو    َ يَاإاْ
أُْ عَئ َ  َميفَاْومَحُُاُو اعلَُّا إ نَّ اعلََّا َ ز يز  َحن يفو  

 (1) .  

 اااو ام اااو  ي  عيؤكاااة أن أ اااو  وا ااال اعوالياااة باااني اذاااؤ إني  اذؤ إاااع  ( ) ئاااة جاااعء  ااان  لاااب بااان ايب طععاااا
 رضااب ا،  إااا  ئااعل  . (2) (ر اذااؤ إني و  اان أ ااو بااعذ،و   شااةَّ هااا:)،و    اعإاااب  اان اذإنااو ي حيفاا  ئااعلبااعذ

 . (3) (ام و بعذ،و   أفضل أ  عل ا ل  :)أيضع  

 لز عرع اعاااااي ت، اااا  ام اااااو بااااعذ،و    اعإاااااب  ااااان اذإنااااو  ااااان أ ااااو  سااااا ي   امرضا ةفااااة ،  عومااااوعا  (ط )
اعَّااه يَن إ ن  َّنَّإَّااعُ ْو    اَمْرض  أَئَااعُ وا اعبَّااةَ  َ اتَاااُوا اعزََّكااعَ    :ك عبااا اعنااو   رنااو     عقوعااا ت،ااعا  اجبعرااع

إن ا، ) : رضاب ا،  إاا اعباعئو ئاعل اال اعس   .  (4) َ أََ ُو ا ب عْعَ ْ،ُو    َ عَاَاْوا َ ن  اْعُ إَنو  َ ع لَّا  َ عئ َبُة امُُ ور  
ااا ع ااةو اذ،ااو   اع لااا إعاايفاو  يسةااي   اان خلقااا ج،اال عل ،ااو   أ ااة   و مااو حبااا إعاايفاو ف،ععااا ي   جة

او ا،  رماوعاي  ا ةفة  اة  بيف،ة   . (5) (و اعايف  عألرض اجملةبةئضعءه ي ك ع يسة   يبعيا هباع اذؤ إاون رهبة
و  قو عرااع ام ااو  إئع ااة اعااةين  إ ااةء كل  ااا ي  إن  اان أ ااي  لااا محاال ام ععااة اإلميفااة  أ اةاااع   امرض 

إ نَي أَعُفَساُاْو َ أَْ اَواَمُو ب اَلنَّ َمُاُو   :بعذ،و    اعإاب  ن اذإنو  ذع  ئوعا ت،عا  اَن اْعُ اْؤ   إ نَّ اعلََّا اْشا َاَوى   
ا َ َليْفا  َحقغاع    اع اَّاْورَ  ا   َ اإل جن يفال  َ اْعُقاْوان  َ َ اْن أَْ َب ب َ،ْااة ه  اجْلَإََّة يُاَقعت ُلوَن    َمب يفل  اعلَّا  فَايفَاْق ُاُلوَن َ يُاْق َاُلوَن َ ْ ة 

ااااُو اْ ب بَاااايْف، ُنُو اعَّااااه و بَاااعيَاْ،ُ و ب ااااا  َ َذع اااَ  ُ اااَو اْعَفااااْوَُ اْعَ،ر ااايفُو  اااَن اعلَّاااا  فَعْمَ ْبو  ااااُة َن  اع َّااااعة ُبوَن اْعَ،عب اااُة نَ *    احْلَع  
اااُو َن  ُة َن اآل   اااعج  اااو  ب اااعْعَ ْ،ُو    َ اعإَّاااعُ وَن َ ااان  اْعُ إَناااو  َ احْلَاااعف رُ اعسَّااعة ُ وَن اعوَّاك ،ُاااوَن اعسَّ ُاااُة    اعلَّاااا  َ َبوم وَن حل 

اْعُ ْؤ  إ نيَ 
 (6)  

ي ل  أتباع او  ان اذاؤ إني اعباعحلنياعي يس،ا ع  قيفقاع اعومي خةفة ام ة اذؤ إة اعواحة  ي  ا ةفة  إع 
لُاوا   :ا،  بع ه اعبعحلني  اعي   ة ع ي فاب خةفة اعةين  رمعع ا   امرض اإُنْو َ َ    َ َ َة اعلَُّا اعَّه يَن اَ إُاوا   

اااَإنَّ َمُاااْو   ياااإَاُاُو  ااان ئَااااْبل ا ْو َ عيَُفَ نم َع   عيََفْساااَ ْخل َفإاَُّاو    اَمْرض  َكَ اااع اْماااَ ْخَلَ  اعَّاااه يَن    اعَّاااه و اْرَتَضاااا َمُاااْو اعبَّاااعحل 
عَإاَُّاو  من بَاْ،ة   اُقونَ  َ عيَُفَبةم َخْوف ا ْو أَْ إ ع يَاْ،ُبُة َعل  ال ُيْواو ُكوَن يب  َشايْفئ ع َ َ ان َكَفاَو بَاْ،اَة َذع اَ  فَُل عَئ اَ  ُ اُو اْعَفعم 

 (7) . 
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 اان أ ااو بااعذ،و     ااا  اان اذإنااو فاااو خليففااة ا،   امرض ي  خليففااة  :) صاالا ا،  ليفااا  ماالو  ئااعل اعومااول
  . (1) (ك عبا ي  خليففة رموعا

 .دوائر األمر بالمعروف والنه  عن المنكر :  ياا ثا
- : عأل و بعذ،و    اعإاب  ن اذإنو رةث   اةو  ب 

 اعإاااب  اان اذإنااو  لااا صاا،يفة كااعن ام ااو بااعذ،و   أمااواء  ي  ااة  اخليفااع   ااب  اةااو  امُ  :الاادائرة االولاا   (أ )
ام واواء   ي  ان اذ،او   ك ع عو ام واو  حععاة اذإناوا   اإل اواض  ي فو و فيفاع أ   لا ص،يفة َجع ب

أ  كععاا   إااع   إر ااع  خعصااة تقبااا  راء اع وااعر اذإنااوا   اإل ااواض  اان اذ،ااو   ي اج  ع يفااع   ع ااع  
   اعإاااب عااها ج،اال االمااةس  عي ااا  ئوا ااا    ااهه اعااةاةو  ام ااو بااعذ،و   ي  أ   اا   بعشااو بواانل  بعشااو

ال يإبااب عاإفس  ؤ إاة تاوى  ان ي،باب ا، فاة :)أعاا ئاعل صالا ا،  ليفاا  مالو  ن اذإنو ي ف،ان اعوماول
ئااواس اعوااوي،ة ام ااو بااعذ،و    اعإاااب  اان :) رضااب ا،  إااايب طععااا أ  ئااعل  لااب باان  . (2) (تإنااو  ليفااا

  اجمل  اااا االماااة ب ك اااع أن   ام اااو باااعذ،و    قيفقاااع  ذبااال ة اع،ع اااة  . (3) (اذإناااو  إئع اااة احلاااة   
ام ااو بااعذ،و    باال ة ... فااوض ا، ت،ااعا :) رضااب ا،  إااا طععااا يبأ ذعاا  ئااول  لااب باان ي اذوحااة 
  . (4) (عل،واس

ا أ  ار اذسا   اعاي طعذاع جع اة ع اذؤ إاون اجملع اة ن   أ لا ي اجلاور اب  اةاو  حنةاعس  :الدائرة النا ياة  (و )
ي  ان أفضال اجلااع    تعرخيااع اع ويال    ام او باعذ،و    اعإااب  ان اذإناو    اهه اعاةاةو االمة يفة  ا  
ال أأال ال ميااإ،ن رجااة   اعبااة اعإااعّ أن ياا نلو بااعحل  إذا  ل ااا ي :)صاالا ا،  ليفااا  ماالو  عقااول رمااول ا،

  . (5) (فضل اجلاع  كل ة حَ   إة مل عن جعةو أأن 

َ ن ام و بعذ،و    اعإاب  ن اذإنو ال يقوبعن إ:) رضب ا،  إا  ئعل  لب  ي ان أجال  ال يإقباعن  ان ر
اعا َّ كلةاا  اجلااع   بال إنة (6) ( اعس جاعةوإفضل  إا ع كل ة  اةل  إاة أ عنن يضع فعن اعثواو  ي،ر عن امجو ي   

  اعل أ اع ) : رضاب ا،  إاا  لب عقول  و بعذ،و    اعإاب  ن اذإنو  امالن ئيف ة    ر ال ي،ة ي   مبيفل ا،
  . (7) (    اعإاب  ن اذإنو إالة كإفثة   َو جلةباع ة كلةاع  اجلاع    مبيفل ا،  إة ام و بعذ،و 

                                                           

 . 1164:ح:كإز اع، عل ( (1
 . 1654:ح:كإز اع، عل  ( (2
 . 00: 9: ور احلنو  ( (3
 . 555: 6:اعب عر ( (4
 . 41100:ح:كإز اع، عل ( (5
 .                 969: 6: ور احلنو  ( (6
 . 106: 52:شوح  ج اعبة ة ( (7



31 
 

 إناو  تةفا فيفاع ام ة االماة يفة  ان عفسااع كالة ي   ن جاة  ب اعي ي اعةاةو  ا عرجيفة :الدائرة النالنة  (ط )
 باعئواع    ،اع  اجلع ليفاة ي  ذعا  ئاول اال اعس  ،و    ز ةر يفة ع  ن اجمل  كلة  ي ياز  ع  ن ام و اعضععة

إن ام او باعذ،و    اعإااب  ان اذإناو مابيفل امعبيفاعء   إااعط اعبال عء ي فويضاة  ريف ااة :) رضاب ا،  إاا
اااو امرض ي  يإ بااا   ااان  هباااع تقاااعس اعفاااواةب  تااال ن اذاااها ا ي   ااال اذنعماااا ي  تاااو  اذراااعا ي  ت، ة

و ي  ال ختااعفوا   اع جبااع عفرااوا بلعسااإ نو ي  صاانةوا هبااأام ااةاء ي  يساا قيفو ام ااو يفاالعنو ا بقلااوبنو ي   
  . (1) (ا، عو ة الةو

 اعوااا،وو اُمخاااوى إا  اااو ت   ااال ام اااة االماااة يفة  ساااؤ عيف اع اعنااا ى     اااو  امُ ي   ااان جااااة أخاااوى 
َ َ اااع   :عقوعاااا ت،اااعا ي امرض ا بيفععاااا ماااو  قيفاااة  حااا    عراااعس مااا،ع    حضاااعر  ك اااعل عةعساااعن  لاااي االماااةس

اا  ا َ عَااه يو اأَْرَمااْلَإعَ  إ الَّ كَ  ّ  َبو  َ َ ااع أَْرَمااْلَإعَ  إ الَّ َرمْحَااة  عمْلَ،ااعَع  نيَ   : ئوعااا ت،ااعا  .  (2) عفَّااة  عملإَّااع
 عنااون   . (3) 

ااة ع   يفةز ااع  اان ام ااو  ام ااو ي عوااو  اع  عةاااع عألمااةسي ام ااة االمااة يفة تإفااو    ن    ااع بل ااع خاا  اعااهو  حة
َااْوَن َ ان   :ي   لاع علإعّ   ر ة اعومععة اع ي اُمخوى ّ  تَاْلُ ُو َن ب اعْعَ ْ،ُو    َ تَاإاْ اَو أُ َّاِة أُْخو َجاْ  ع لإَّاع ُكإاُ ْو َخيفاْ

ُإوَن َ َأْكثَاوُ ُ  ُاُو اْعُ ْؤ   ُإوَن ب ععلَّا  َ َعْو اَ َن أَْ ُل اْعن َ عو  َعَنعَن َخيفاْو ا مَُّو  مإاْ ُقوَن اْعُ إَنو  َ تُاْؤ   ُو اْعَفعم 
 (4) .  

 .أثر األمر بالمعروف والنه  عن المنكر ف  بناء األمة االسالمية والحفاظ عل  كيا ها الواحد  :ثالناا 
 لااا صاا،يفة بإااعء ام ااة االمااة يفة ي  احلفااع   لااا  ي إن عأل ااو بااعذ،و    اعإاااب  اان اذإنااو ارااعرا   ريف ااة

َ ع  ن ي ية شعخمة  حةرع ئوة  - :أبو

 ان حاعال    ا  ة  اعقةر   لا احلةة  ي  لا أمعّ اع قوى  اع،ةلي ب  اع  عم  اعةاخلاعوحة    قيف  (أ )
مااواء أكااعن  لااا صاا،يفة أفااوا  أ  ئااوى  أ  ئيفااعس   ل  ي  امااعت ام ااةأاعااي ئااة تراااو    ي اع ايفااعن  اعرلااو

ااعس يإااز ن  لااا اعساال ة فيفاااع  بإ ااون إا اجلااور  اعفسااع  ي  ب،نسااا مااو  يإ وااو اعفسااع      بااوَ  حنة
ي يل،اا دقاةةرارع أ ال اعفجاور  اعفساع  ي  ا رإاع  ت  ازة  أ صاعمع  ت فاو  شايف،ع   أحزاباع  أ معطاع  ته

 يااإا  ي  بوة اااع اذ جاا  ن اعااهةل  امااوان ي اذساا ن  ن أ و ااع ي  يسااو اع اع اااع  اعرلااو  اجلااور  ميلاا  
اذ  اان ام ااو اُمخااو ااااااااااا  وذ  لااا رو ارااع اع، ااع   اعوااااااااأطوافاااع  يس : فقااة جااعء   ك ااعو ا، احلناايفو  ي ىهة

 َاااْوَن َ اان  اْعَفَسااع      اَمْرض  إ الَّ ئَل اايفة  رمَّاا اان ئَاااْبل ُنْو أُْ عُااواْ بَق يفَّااِة يَاإاْ ااَن اْعُقااُو ن     ُاْو فَالَااْوالَ َكااعَن    ااإاْ إَااع    ْن َأجَنيفاْ
و   نيَ َ اتاََّبَا اعَّه يَن هََلُ واْ َ ع أُْتو ُفواْ ف يفا   ََكععُواْ جمُْ 

 (5) .  
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عاااوال يإااااع و :) أ  ااا  ا أيااااع اعإاااعّ داااع   اااظ ا، أ عيفاااعءه ي إذ يقاااول  ): ئاااعل رضاااب ا،  إاااا   ااان  لاااب 
اان بَاال  إ ْمااوَاة يفلَ ):ي  ئااعل (1) (اعوبااععيفون  االحبااعر  اان ئااومو اممث  عَب ااْئَس َ ااع َكااععُواْ  -إا ئوعااا -عُ، ااَن اعَّااه يَن َكَفااُو اْ   

ا  . (2) (يَاْفَ،ُلونَ  ي  ة اعاهين باني أهااو و اذإناو  اعفساع  لَ ام او كاععوا ياو ن  ان اعرَا ي ع  اعو ا، ذعا   لايفاو إنة
َّ  فَااةَ خَتَْوااُواْ   :  ر بااة  رااع إااهر ن    ا، يقااولي ر بااة فيف ااع كااععوا يإااععون  ااإاو  ي فااة يإاااو و  اان ذعاا  اعإَّااع

إُاااااوَن  َ   :  ئاااااعل  . (3) َ اْخَواااااْون   َااااااْوَن َ ااااان  َ اْعُ ْؤ   إَاااااعُ  بَاْ،ُضاااااُاْو أَْ ع يفَاااااعء بَاْ،اااااِب يَاااااْلُ ُو َن ب اااااعْعَ ْ،ُو    َ يَاإاْ اْعُ ْؤ  
اْعُ إَنااااو  

إذا أُ ةياااا   أئيف اااا   ع،ل ااااا بل ااااعي فويضااااة   إااااا ي فبااااةأ ا، بااااعم و بااااعذ،و    اعإاااااب  اااان اذإنااااو   .(4) 
 ااا ي   ااعء إا االماةس  اذإناو  اعإااب  ااناااع  يفإااع  صاا،باع ي  ذعا  أن ام ااو باعذ،و   اما قع   اعفاواةب كلة 

  . (5) ( ئس ة اعفبء  اعاإعةو ي  أخه اعبةئع   ن  واض،اع   ض،اع   حقاع  ي ر م اذرعا ي  خمععفة اعرعا

ع اال ونة بااعذ،و    ع ااإُانة  اان اذإنااو ي أ  عيفساا ،لنة  لاايفنو شااواركو فيفااة و : )ئااعل رضااب ا،  إااا   اان  لااب
 . (6) (مو خيفعركو فة يس جعو 

اعاي تُو اا أ اةاء ا، ي  هاور ع براور اعقو  اعواحة  ي تقوية شوكة ام ة االمة يفة أ عس ام و اُمخوى  (و )
اعااهو ي  ااةاء ععشاائة  اان ئااو  بإعةاااع اعااةاخلب   عمااناع اعااهاي  ااعس امأ االمااةس ي ذعاا  أن ئااوة  شااوك اع 

و ا أ ةاء ا،  رماوعا ي  ضاعفع  إا كو اع ترتصاة  ج،لاع ئوة  تُ ي حبةإاع  ن عفوذ ئوى اعنفو  اجلع ليفة 
  احلااس بااعذ،و   ف ،لإااا ي ره دااع  لاا   اان احلااس بااعذإنو ف إنااوه ئباال أن يإفااه إا أ مااعطاعاع،ااة    ااهة 

ال : )ئاعل عااأ صلا ا،  ليفا  مالو ف،ن اعومول ي ميل  اآلفع   اعإفوّي  عس  عيفإول  إا رأو   ي  تل و با
  . (7) (ع أ و ا بعذ،و     وا  ن اذإنو ي  ت،ع عوا  لا اع يزال اعإعّ خب   

 رفااا احلجااا اعااي ي ئااة   لاا   سااؤ عيفة   ااو  اعإااعّ علااةخول    ياان ا، احلاا  ي مث إن ام ااة االمااة يفة 
ة  فيفج إااااا ي ل بااااعطااااااااعبعط  يف بااااا ي ة احلاااا  حقاااع  فُ اااااااااعيف وعااااوا باااني اعببااااعةو  ر يي  ن  ن  اع ااااع  اااااااااااا ضااا،اع اذس

  اعقاااوان  رضاااب ا،  إاااا عن عق اااعنااااااااااااااة جاااعء  ااان عسااااة اال اااةاء  ف إااا او ي فقااااااا اعباا   لاااا  اااع يبااايفباع  ااان كيف
َااْوَن َ اان  اْعُ إَنااو    : اعناو  إَااعُ  بَاْ،ُضااُاْو أَْ ع يفَاعء بَاْ،ااِب يَااْلُ ُو َن ب ااعْعَ ْ،ُو    َ يَاإاْ إُااوَن َ اْعُ ْؤ   َ اْعُ ْؤ  

ك ااع أن  . (8) 
اعباا،يفة ي   ااها إنااو  لاااارااعر ام ااو بااعذ،و    اعإاااب  اان اذ ن اا أرااو  ي اعإبااو اإلمااب    قيفاا   ااهه ام ااةا  

 او ا باعذ،و    ا اوا  ان اذإناو ئبال : يل أياع اعإعّ ي إن ا، يقاول عناو: ) صلا ا،  ليفا  ملو عقول رمول ا،
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با  ا، ت،اعا حو اع  ك اع ر  . (1) (عباوكوأو  تس إباو ين فاة   ايفنأُ أن تة وا فة أجيفا عنو ي  تسلعوين فاة 
 ت،رايفو اعاةعيفعي ف،ان ي برتكااع عأل او باعذ،و    اعإااب  ان اذإناو ي  عاز   يفباة االماةس  ان ام اة ي بوكع  اعاوحب

  ااا  أ اااي اعاااةعيفع عُز ااا   إااااع  يفباااة االماااةس ي  إذا توكااا  ام اااوإذا  رة : )ئاااعل صااالا ا،  ليفاااا  مااالو رماااول ا،
  . (2) ( و   بوكة اعوحببعذ،و    اعإاب  ن اذإنو حُ 

  كثاا   اان  ي   ااع ائرتاعااا بااعع قوىن  أصااةئاع ي اعاا ة  ااو أ مااا صااور اإلحسااع: اع ،ااع ن  لااا اعاا   اع قااوى (6)
ه   اعنيفاا   اعنااو إا و ناااعاا ة يف قااو    ميو  ااا    اآليااع  اعنوميااة  اعو ايااع  اعوااويفة ي إالة  عيفاال  لااا أنة 

بعرة ، ت،عا   ك ع أ  ع ال يإاضاعن  ال يرااوان حععاة اج  ع يفاة  مالوكع   ع اع  مبإاعء ام اة إالة إذا تقوى اع
ّ  لااا صاا،يفة ر بااا أن ميااعي   اال َجااع ب ي تإااعجا اذساال ون هب ااع  ت،ااع عوا  ليفا ااع ي  اع ،ااع ن  ليفا ااع 

 صاور ع    رفاا   فاا كالة  تناون  اع ة  حعمساي ع  ق  بهع  امخاو  بلفضال صاور ع  أ لاا رتبااع  ي ام ة
صاااافوفاع  لااااا   رصة ي اذبااااةأ  اذسااااعر  اذباااا   توحيفاااة ع    ي اإلمث  اع،اااة ان  اع،باااايفعن  اااان  ائااااا ام ااااة

يَاع أَياَُّااع اعَّاه يَن اَ إُاوا   :     ذع  ئعل ا، ت،عا   رنو ك عباا اجمليفاةي وات ا، اذس قيفو  مبيفلا اعقو ص
ااايفَ إ َذا تَاإَاااعَجيْفُ ْو فَاااة  اعوَُّماااول  َ تَاإَاااعَجْوا ب اااعْع  م َ اع اَّْقاااَوى َ اتاَُّقاااوا اعلَّاااَا اعَّاااه و إ عيَْفاااا   ة  تَا َاإَاااعَجْوا ب اااعإل مثْ  َ اْع،ُاااْةَ ان  َ َ ْ،ب 

ُ َْواااُو نَ 
اإل مثْ   َ تَاَ،اااعَ عُواْ َ لَاااا اْعبَااااوم َ اع اَّْقاااَوى َ الَ تَاَ،اااعَ عُواْ َ لَاااا  : خاااوى ئاااعل ا، ت،اااعا   اياااة أُ   . (3) 

  .  (4) َ اْعُ،ْةَ ان  َ اتاَُّقواْ اعلََّا إ نَّ اعلََّا َشة يُة اْع، َقعو  

 ة ااع   ب عفااس اي أن  ة ااع   صافع  اعبااعرة  ي باعع قوى ارتبعطاا اذ،إااوو   يؤكاة اذضاا ون اذباةةب علاا ة 
ُّ   : ك ااع   ئوعااا ت،ااعا  ي  صاافع  اع قااب َّ َ عَاايْفَس اعْاا   اان هُُاور َ ااع َ َعن اانَّ اعْاا   اتاََّقااا َ أْتُااواْ  َ اان    ب ااَلْن تَااْلتُاْوا اْعبُايفُااوَ    

َع َ اتاَُّقواْ اعلََّا َعَ،لَُّنْو تُاْفل ُ ونَ  ْن أَبْاَواهب   صالا ا،  ليفاا  مالو ول ااااااااااعوم  ان ك ع جعء   احلةي  .  (5) اْعبُايُفوَ    
 ياضاااا    ي ا،  ياااباب   ا، ي  يباااعحا   ا، ي  يفاااعر   ي  إااااة   ا،  ) : ة اااع  اعباااعرة ئوعاااا   
ي  ساا  يفيفع   وائبااع ي  إساان  ا خعةفااع  خموفااع  ي طااع وا  خملبااع  ااااا ي لااا إعيفااا  خيوي  ،ي  يوضااا   ا، ي  ي، اال ا،

  . (6) (   ا،

هه صفع  أبإعةاع ي  ا، اعواحة امحة رور ع   كل شبء ي  اب ال شا  أ اة اع وحيفاة   نها فهلن أ ة   
 .   قيفةرع  حيفعرع  حوك اع ي  اعوحة  
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  ر اع ،اع ن  لاا اعا   أراوه   بإاعء ام اة اعباعحلة  توحيفاة ع   ا، ي  رضاب ا،  إاا  يؤكة اال عس اعباع  
  ا،    ها  و أ لا صاور امخاو   اع وحيفاة ي عرتاحو فيف ع بني أبإعء ام ة  ا، ي  اع واصل  اياُث و احلا    أعا

اتقاوا ا،  كوعاوا إخاو  باور     اعةبني   :)كل ذع   لا اع م   ئوعاا رضب ا،  إا ا ذع  ع فوي، ي   ن أجل ا،
  . (2) ( ت،ااعطفوا يرة ا ي  توامحااواتواصاالوا  تبااع: )أيضااع   رضااب ا،  إااا  جااعء  إااا  . (1) (ا، ي   واصاالني ي  رتامحااني

   . (3) (خو  بور  ك ع أ وكو ا،  زة  جل كوعوا إ تواصلوا  تبعرة ا ي  توامحوا ي)أيضع   رضب ا،  إا  جعء  إا

 ي ياةفا  ان ام اة كيفاة ام اةاء  إفاظ بيفضاة االماةس  ان ا  اوي جااع ا    لا اعا ة  بهع  ينون اع ،ع ن 
 ي ا أُمااس االميااعن  اع قااوى  اعبااهل  اع ضاا يفة  اعباا   اعبلمااعء  اعضااواء  حااني اعباالّ  ااو   اال أ ااة    ااة   لاا

َّ َ اْن اَ اَن   : عقوعا  زَّ  ن ئعةال   ك عباة اعناو  َّ أَن تُاَوعُّاواْ ُ ُجاوَ ُنْو ئ بَاَل اْعَ ْواو    َ اْعَ ْااو و  َ َعن انَّ اعْا   عَّايْفَس اعْا  
ااو  َ ا  ْعَ ةة َناااة  َ اْعن  َاااعو  َ اعإَّب يفماانَي َ اتَاااا اْعَ اااعَل َ لَااا ُحبماااا  َذ  و اْعُقاااْوَ  َ اْعيَف َااعَ ا َ اْعَ َساااعك نَي َ ابْااانَ ب ععلَّااا  َ اْعيفَااااْوس  اآلخ 

اااعة ل نَي َ    اعومئَاااعو  َ أَئَاااعَس اعبَّاااةَ  َ اتَاااا اعزََّكاااعَ  َ اْعُ وفُاااوَن ب َ،ْااااة   ْو إ َذا َ عَ اااُة اْ  اااب يفل  َ اعسَّ عبَّاااعب و يَن    اْعَبْلَماااعء َ ا اعسَّ
ّ  أُْ عَئ َ  اعَّه يَن َصَةُئوا َ أُ عَئ َ  ُ ُو اْعُ  اَُّقونَ  نَي اْعَبْل   .  (4) َ اعضَّوَّاء َ ح 

ة و إا ف،اال ا اا   االماا بع  إعيفااا  إشااع  ا ي تاا  ر   أحع ياا قااة ف: االماا بع  إا ف،اال ا اا   إشااع  ا (5)
 هباع  لايفنو بع  اعل ا ا  فبع ر  اع ي  ال ينان  ا كو أحا ة : )  إاارضاب ا، فااقة ئاعل  لاب بان ايب طععاا 

ة ي  بإااعء امخةئيفااة   تنااوين االعسااعن اعبااعحل  ام ااة اعبااعحل ااو اممااس أ ذعاا  عنوعااا   . (5) ( ااإنو 
 .الج  ع  حقيفقة اعةين فيفاي  ت بيف   بةأ امخو  بني أبإعةاع  حةرعي 

صااااوةح   ااااو أتبااااع  ام ااااواء ي ك ااااع  ي  راء االخاااا ة   اع فااااوة ح اعقااااوان اعنااااو  بععساااابا اعنااااع ن    ئااااة صااااوة 
اع ام ي بعع،ةط مها اعاةاء اعوبيفال ماعّ امخةئاب ام ثال ع وحيفاة   او احلناو داع أعازل ا،  اما بع  ا ا ا  ي فهل ة

ئ ع عمَ ااع َ أَعزَْعإَااع إ عيَْفااَ  اْعن  َااعَو   :   اان ايااع  ذعاا  ئوعااا ت،ااعا ي  رفااا االخاا ة  فيف ااع بيفإاااعي ام ااة  ب ااعحلَْ م ُ َبااةم
َااع أَعااَزَل اعلَّااُا َ الَ تَا َّب ااْا أَْ ااَواءُ ْو  ااإَاُاو د  إ ااع َ َليْفااا  فَااعْحُنو بَايفاْ ااَن اْعن  َااعو  َ ُ َايْف   ااَن احْلَاا م ع ُنااَل باَاانْيَ يََةيْااا     ااع َجااعَءَ     َّ  َ

َاعج ع َ عَاْو َشاعء اعلَّاُا جلََ،َ  إاْ ْوَ ة  َ    إُنْو ش  اوَا   إ َا َجَ،ْلَإع    لُاوَُكْو    َ اع اتَاعُكو فَعْماَ ب ُقوا اْ يفاْ اَة   َ َعن ان عميَفباْ َلُناْو أُ َّاة  َ اح 
َع ُكإُ ْو ف يفا  خَتَْ ل ُفوَن  يف، ع فَايفُاَإبمُئُنو د  ُ،ُنْو َجَ  اعلَّا َ ْوج 

 (6) .  
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 .  وراحلنو ( (5
 . 40:اذعةة  ( (6
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 أ اع أحاة أركاعن اع،باع   عاا ي ف،ل ا  ا   -رمة   أة ة  -ك ع ج،ل ا، مب ععا  ن أبَو أ  عل أ عيفعةا 
إَاااع إ عَااايْفا ْو ف ْ،اااَل   : حيفااا  ئاااعل   رناااو ك عباااا اعناااو  ي ماااب ععا  ت،اااعا اااة  يَاْااااُة َن ب َلْ و عَاااع َ أَْ َحيفاْ َ َجَ،ْلإَاااعُ ْو أَة  َّ

اْ يفاْوَا   َ إ ئَعَس اعبَّة   َ إ يَ عء اعزََّكع    ََكععُوا عََإع َ عب ة يَن 
 (1) .  

أجااواء احلااا  ي  ختلاا  فيفاااعمااإن ا اا  اعااي تضاافب  لااا ام ااة االمااة يفة ر ح امخااو   اعسااةس    اان أبااَو
 صالا ا،  ليفاا  مالو فقاة  ر   ان رماول ا، ي فواعء اعساةسإ اب ماإة ي  اعوةعس ي   يفةز اع  ان    اع  ان ام او 

   إفوااعء اعسااةس: يعرماول ا، ي فقااعل  ابلاا: ئااععوا      اال اعااةعيفع  اآلخاو  أال أخاا كو خبا  أخااة  أ):  ئااعل أعاا
  . (3) (ُمإةة امخيفعر عني اعنةس  إفوعء اعسةس: )أعا ئعل رضب ا،  إاأ   اذؤ إني  لب   ر   ن  . (2) (اع،عا 

ا، مااب ععا ئااة ج،اال  أال  إ نة ):  رضااب ا،  إاااهع  ئااول  لااب فاا     تإ  ااب إا أ اال ا اا   أُ  ااايفااأ ااع ك
 ي امعساإة  لاا عنو  إة كل طع ة  وعاع   ان ا، ماب ععا يقاول علخ   أ ة   عل     عةو  عل ع ة  ب ع     إنة 

ئااعل رجاال  علإاايب : )فاااقة  ر     ،وفااة خاا  اعإااعّ أعااا . (4) (فيفااا ك فااعء  ذن ااِ   شاافعء  ذواا ِ   ي  يثاااةب  امفئااة 
  . (5) (فاانن ععف،اع  ماوي كون خ  اعإعّ ي فقعل خ  اعإعّ  ن يإفاا اعإاعّ أاة أن حأُ ...  صلا ا،  ليفا  ملو

خا  اعإاعّ  ان ) :أيضاع   رضاب ا،  إاا   إاا . (6) (خُ  اعإعّ  ن عفا اعإاعّ ) :أعا ئعل رضب ا،  إا   ن  لب
   . (7) (  ةل  ؤعة اعإعّ

خاا كو  اان   ااعكو إا ) :بقوعااا ا ا،  ليفااا  ماالوصاال فاااقة  وةفااا رمااول ا،ي أ ةااع خاا  امخيفااعر  أفضاالاو 
  إاا  . (9) (فخا    ان ا ا  فع لاا اما  ، و اف،لاوا ا ا   اع) : أعا ئعل رضب ا،  إا  ن  لب   . (8) (ا   ف،ل
  . (10) (فع ل ا   خ    إا  فع ل اعوو شو   إا:)أيضع  

 فؤاد كاظم المقدادي. د 
 ول عضو مجمع الفاقه االسالم  الد

 العراق/ ممنالا لديوان الوقف الشيع  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ةمقدم
وعلاى ، خاا  اننييااو واملرنيالني، نيايدنا  ماد والصالة والسالم علىوبه نستعني، احلمد هلل رب العاملني، 

 .وأصحابه ومن اقتدى هبداهم إىل يوم الدينآله 

 :وبعد

داااه اليياا  لاادعوة نرجماا  ماان  ماا  ال  ااه فهاا ا  ااج مااواحل عاان احلااوار بااني أاياااي املاا اه  ا نيااالمي ، أعد
 .ا نيالمي الدويل، للمشارن  به يف أعمال الدورة احلادي  والعشرين ملؤمتر اجمللس

اناولتااه أقاالم وماؤمتراد ونادواد عدياادة، وأقيماك لاه مراناحل علمياا   –يف شا  اوانياه  –وموضاوي احلاوار 
وطين، ومرناحل امللاع عياداهلل بان عيادالعحليحل للدرانيااد مرناحل امللاع عيادالعحليحل للحاوار الا: متخصص ، لعل من أمهها

ا نيالمي  املعاصرة وحوار احلضاراد، وال ااحلال أمهيا  احلاوار يف ااديااد، ن اراا للحااااد املتلاددة للتياادل ال  اايف 
وال أدل على ذلاع مان اعتاحلام اامعا  ا ماام  ماد بان نياعود ا نياالمي  . والتواصل احلضاري بني أبناو ا نساني 

 ااااد مااااؤمتر للحااااوار برعاياااا  خااااادم احلاااارمني الشااااري ني امللااااع عيااااداهلل باااان عياااادالعحليحل آل نيااااعود، يف شااااهر صاااا ر ع
 (.م3154ديسمرب )ها 5341

 :ونيوف نتناول  ج ه ا املوضوي من خالل احملاور اليت حددهتا أمان  اجملم ، وذلع على النحو اآليت

 .اعريف احلوار وأمهيته –احملور انول 

 .أصول احلوار ومصادره – احملور ال اين

 .أنيالي  احلوار بني أاياي امل اه  ا نيالمي  –احملور ال الج 

 .مثرة احلوار والنتائج املراوة منه، واقرتاح مشروي قرار لطرحه أمام أعضاو اجملم  –احملور الراب  

 .ينا ونعم الونيلأنيأل اهلل أن جيعله خالصاا لواهه الكرمي، وأن يهدي به إىل صراطه املست يم، إنه حس

 محمد جبر األلفي

 األستاذ في المعهد العالي للقضاء
 م3144سبتمبر / هـ4141شوال 
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 المحور األول
 تعريف الحوار وأهميته

 : تعريف الحوار –أوالً 
قَـــاَل لَـــه   : اادلاااه، ومناااه قولاااه اعااااىل: ااوباااه، وحااااوره: حااااوره حاااواراا و ااااورة: التعريـــف الل ـــو  -4

َل  : ارااعوا الكالم بينهم وجتاادلوا، قاال اعااىل: حتاوروا: وي ال.  (1)َو ي َحاِور ه  َصاِحب ه  َوه   قَـد  َسـِمَ  اللُـه  قـَـو 
َم   َتَحاو رَك َما َتِكي ِإَلى الُلِه َوالُله  َيس  مرااع  املنطا  والكاالم يف : واحملاورة.  (2)الُِتي ت َجاِدل َك ِفي َزو ِجَها َوَتش 

الااارتدد إماااا بالااا اد وإماااا : احلَاااو ر»: ويف م ااارداد الرا ااا . (3)التلااااوب: اجملاوبااا ، والتحااااور: حملااااورةاملخاطيااا ، وا
املااراد ة يف الكااالم، ومنااه التحاااور، قااال اهلل : واحملاااورة واحلَاَوار.. يف اااردد إىل ن صااان : وال ااوم يف َحااَوار.. باال كرة 
َم   َتَحاو رَك َما : اعاىل  .(4)«لمته فما را  إيل حواراا ، ون  َوالُله  َيس 

مماان يتصاادى للحااوار أن يكااون  يتطلاا  احلااوار يف الل اا  إذن يتضاامن اراااا  الكااالم والتلاااوب فيااه، وهاا ا
مستعداا لت يل الرأي اآلخر إذا نانك الرباهني واحللج اسانده، فال يكون حواراا ما يتمسع فيه نال طارف برأياه 

 .وال حييد عنه

 :التعريف االصطالحي -3
م هااوم احلااوار يف ال كاار السيانيااي وال  ااايف املعاصاار ماان امل اااهيم ا دياادة، حدي اا  »:  ااول أحااد الياااح نيي

العهد بالتداول، ولعل مما يدل على ادي  ه ا امل هوم وحداثته أن مجي  املواثي  والعهود الدولي  الايت صادرد يف 
 .(5)« شارة إىل ل ظ احلوارخرية بعد إنشاو من م  انمم املتحدة ختلك عن ااخلمسني نين  ان

فاااان انياااتخدام مصاااطلت احلاااوار واداولاااه يف اندبيااااد املعاصااارة م ييتعاااد ن ااارياا عااان م هوماااه : ومااا  ذلاااع
احلوار هو املرااع  يف الكالم، أو انخ  والرد بني شخصاني أو طارفني، لكال منهماا »: فريى اليعض أن. الل وي

جتااذب أطاراف احلاديج باني شخصاني أو أن ار ينهادف مناه الوصاول م اهيمه أو أفكااره أو آراهه أو م رتحاااه، و 
ويف . (6)«إىل ل ااا  مشااارتن  وم ااااهيم مت اربااا  واشاااخي، موحاااد، إن أمكااان، لاشاااياو نلهاااا وللمشاااكالد نافااا 

                                           
 .43اآلي  من : نيورة الكهف( 1)
 .5من اآلي  : نيورة اجملادل ( 2)
 .لسان العرب. ال اموس احمليط. الصحاح. ااج العروس( 3)
 .543ص ( 4)
 .3احلوار والت اعل احلضاري من من ور إنيالمي، لعيدالعحليحل التوجيري، ص( 5)
 .51، 53ا نيالم واآلخر، أنيعد السحمراين، ص( 6)
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احلاوار ناوي مان احلاديج باني شخصاني أو فاري ني، ياتم فياه ااداول الكاالم بينهماا بطري ا  متكاف ا ، : اعريف آخار
أن احلاوار : وعناد الايعض. (1)اهلدوو واليعد عن اخلصوم  والتعصا ا دون اآلخر، وي ل  عليه فال يستأثر أحدمه

 .(2)هو الكالم املتيادل بني طرفني يف أنيلوب ال ي صد به اخلصوم 

احلوار هو أن يتناول احلديج طرفان أو أن ر عن طريا  الساؤال وا اواب، بشار  »: وي ول أحد الياح ني
ف، فيتياااادالن الن ااا  حاااول أمااار معااني، وقاااد يصااالن إىل نتيلااا ، وقااد ال ي نااا  أحااادمها وحاادة املوضاااوي أو اهلااد

عملياا  »: ، ويف مؤلااف آخاار لااه عاار ف احلااوار بأنااه(3)«اآلخاار، ولكاان السااام  يأخاا  العااربة ويكااو ن لن سااه موق اااا 
يت يلاه اآلخار وقاد  كار واآلراو بني  اورين اثنني أو أن ر ل رض بيان ح ي ا  مؤنادة أو رأي معاني، قادايادل انف
 .(4)«..يرفضه 

 :من ه ه التعري اد جمكن حتديد م هوم احلوار بأنه

بعيااااداا عاااان  –بطري اااا  متكاف اااا   –ايااااادل اآلراو وانفكااااار حااااول موضااااوي معااااني، بااااني طاااارفني أو أن اااار )
 .واهلل أعلم( التعص ، للتوصل إىل م اهيم مشرتن  أو مت ارب 

 :األلفاظ ذات الصلة -4
. صاار ن ارياا لاه: نااظر فالنااا، أي: ي اال. املناظرة مأخوذة من الن ري أو من الن ار باليصارية :المناظرة -أ

ونااظره منااظرة ىنعاا اادلااه . اعلاه ن ارياا لاه: ونااظر الشايو بالشايو. باح اه وبااراه يف اجملادلا  :ونااظر فالنااا، أي
 .(5) ادل 

صااني، ي صااد ناال منهمااا اصااحيت قولااه اااردد الكااالم بااني شخ: عرفهااا اآلماادي بأ ااا :وفــي االصــطال 
الن ر باليصرية مان ا اانيني يف النساي  باني الشاي ني، :  اا رااين بأوعرفها . (6)وإبطال قول صاحيه لي هر احل 

                                           
 .6لسن ، حيىي امحلمي، صاحلوار آدابه وضوابطه يف الكتاب وا( 1)
 .53احلوار أصوله وآدابه السلوني ، امحد الضويان، ص ( 2)
عيااادالرمحن الااانحالوي، أصاااول الرتبيااا  ا نياااالمي ، دار ال كااار : ، وأشاااار إىل4احلاااوار ا داري، عيااادال ادر الشااايخلي، ص( 3)

 .316م، ص 3111 -ها 5331: دمش  –املعاصر 
 .51لي، ص هندني  احلوار، عيدال ادر الشيخ( 4)
 .املصياح املنري. لسان العرب( 5)
 .3شرح الولدي ، ص( 6)
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ااردد الكاالم باني شخصاني فاأن ر، يرياد نال واحاد منهماا : والتعرياف احلاديج للمنااظرة أ اا. (1)إظهاراا للصاواب
 .(2)ه، م  ر ي  نل واحد يف إصاب  احل  وإظهارهصح  قوله وإبطال قول خصم

نن ناااالا مااان الطااارفني يرااااا   ومااان هااا ه التعري ااااد ا هااار الصااال  واضاااح  باااني نااال مااان احلاااوار واملنااااظرة
 .،  ري أن املناظرة اعتمد ال كر الواعي واليصرية املتعم  صاحيه يف قوله

. ؛ إذا اشااااتدد خصااااومته(ن باااااب اعااا ماااا)َاااااداَل الراااال َاااااَدالا، فهااااو َاااادال  : ي ااااال :المجادلـــة -ب
 .(3)إذا خاصم ىنا يش ل عن ظهور احل  ووضوح الصواب: واادل اداالا و ادل 

هااو دفاا  املاارو »: أن ا اادل (5)ااااو يف التعري اااد. (4)املدافعاا   نيااكاد اخلصاام: واجملادلاا  يف االصااطالح
 .«صوم  يف احل ي  خصمه عن إفساد قوله  ل  أو شيه ، أو ي صد به اصحيت نالمه، وهو اخل

ل هااور أراحهااا، وهااو  مااود إن   انيااتعمل علااى لسااان محلاا  الشااري يف م ابلاا  اندلاا »: وقااال يف املصااياح
 .(6)«نان للوقوف على احل ، وإال فم موم

أن ناالا مان الطارفني يعارض فكاره علاى اآلخار ويرااا  صااحيه  :ة بين الحوار وبـين المجادلـةوجه الصل
يراد منه إظهار احل ، أما ا دال ف د يكون  ظهار احل ، وال الا  أن ناالا مان اجملاادلني  يف قوله،  ري أن احلوار

 .يريد إثياد قوله وهدم م ال صاحيه، نيواو أنان ح اا أو باطالا 

. قابلتااه بااه: ناقضااه يف قولااه، وعارضااك الشاايو بالشاايو أي: عااارض فالناااا، أي: ي ااال :المعارضــة -ج
اعاارتض انخاارى ومتناا  أن ناال واحاادة : واعااارض الييناااد يعااين. لتمسااع بالاادليلواعرتاضاااد ال  هاااو متناا  ماان ا

 .(7)ن وذها

 .(8)إقام  الدليل على خالف ما أقام الدليل عليه اخلصم :والمعارضة في االصطال 

                                           
 .391التعري اد لللرااين، ص ( 1)
 .6رنيال  اآلداب حملمد  يي الدين عيداحلميد، ص( 2)
 .ال اموس احمليط. املصياح املنري. لسان العرب( 3)
 .3شرح الولدي ، ص ( 4)
 .543التعري اد لللرااين، ص( 5)
 (.حدل)ملنري لل يومي املصياح ا( 6)
 .املصياح املنري. لسان العرب( 7)
 .التعري اد لللرااين( 8)
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أن نااالا ماان الطاارفني ي اادم أدلتااه، إال أن املعارضاا  أخاا، ماان : واااه الصاال  بااني ناال ماان املعارضاا  واحلااوار
 .أن املعارض يهدف يف امل ام انول إىل ن ض دليل خصمه وهدمه احلوار؛ حيج

 : أهمية الحوار –ثانياً 
ينعااااد احلااااوار الرنيااااحلة ا نساااااني  امل لااااى واننياااالوب احلضاااااري ال اعاااال يف جتلياااا  انمااااور واحل ااااائ ، وإاالاااا   »

الت اااهم واعحليااحل التعاااي  جتسااري اسااور التواصاال و امل اااهيم امل لوطاا  وانحكااام املسااي   اخلاط اا  حااول اآلخاار، ويف 
 .(1)«}" اننيياو أخوة لعالد أمهاهتم ش  ودينهم واحد" XE {السلمي بني انفراد والشعوب

 م وطياااائعهم ومااادرناهتم، ونتيلااا  ذلاااع أن اذلاااع أن اهلل اعااااىل خلااا  النااااس مت ااااواني يف ألسااانتهم وألاااو 
َتِلِفـينَ َوَلو  َشاء رَب   : خيتل وا يف آرائهم وأفهامهم، ي ول اعاىل َُ م ل  ََ أ ُمـًة َواِحـَدًة َوالَ يـََلالـ و  َك َلَجَعَل النُـا
ـــُّ   ِلَك َ َلَقه  ََ ـــ  XE {افااارتال النااااس يف اندياااان وانخاااالل وانفعاااال: واملاااراد»،  (2)ِإالُ َمـــن رُِحـــَُّ رَب ـــَك َوِل

 لااى للحااد ماان هاا ا اخلااالف فاااحلوار هااو اآللياا  امل. (3)«}" اننيياااو أخااوة لعااالد أمهاااهتم شاا  ودياانهم واحااد"
 .ولت ري  واهاد الن ر املتياين ، ولتن يم مسرية ال كر ا نساين يف طري ها إىل احل  واخلري والصواب

وااحلداد أمهياا  احلااوار اهلااادف باني أاياااي املاا اه  ا نيااالمي  الاا ين جيتمعاون علااى مياااد  ثابتاا ،   خيتل ااون 
ولايس املساالمني  –ا نياالم اا مان م كااري ال ارب حيااولون اصانيف يف مساائل ااتهاديا  يساوأ اأويلهاا؛ نن ن اري 

 .إىل  ري ذلع.. إىل إنيالم نيين وإنيالم شيعي وإنيالم أصويل وإنيالم ايلي ي  –

إن اعاادد اآلراو يف ناال ماا ه  ماان ماا اه  ال  ااه ا نيااالمي ياادل علااى حرياا  فكرياا  وانيااع  نااان يتمتاا  »
لت ااارب باني املا اه  املختل ا  أمااراا واقعااا؛ فااآلراو الايت جتاادها هباا اجملتهادون يف نال ماا ه ، ها ه احلريا  اعلاك ا

، وياأيت احلاوار املخلا، اهلاادف الاواعي باني احلرنااد والطوائاف واملا اه  ا نياالمي  (4)«هنا جتد هلا ن رياا هناك
 . ه انم لي ي  ال وارل بينها وجيمعها على ال وابك امل ررة يف نتاب اهلل ونين  رنيوله وما ااتم  عليه نيلف ه

                                           
هاا، 5343: الرياض –، اامع  ا مام  مد بن نيعود ا نيالمي  النشرة التعري ي  ملؤمتر احلوار وأثره يف الدفاي عن النيب ( 1)

 .4ص
 .559، 551اآليتان : نيورة هود( 2)
 .51/65: م اايت ال ي  للرااي( 3)
 .543ال ضال ،  مد انل ي، ص( 4)
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 المحور الثاني
 أصول الحوار ومصادره

 : أصول الحوار –أوالً 
 .(1)اعلك له أصالا ثابتاا ييا عليه : ما يستند واود ذلع الشيو إليه، وأصلته اأصيالا : أصل نل شيو

 .وأصول احلوار ثابت  يف ال رآن الكرمي، والسن  النيوي ، وعمل الصحاب  والتابعني

 ن اااااااااااااارأ ذلااااااااااااااع . رمي ااااااااااااااارتى مؤناااااااااااااادة أن احلااااااااااااااوار هااااااااااااااو ل اااااااااااااا  ا نيااااااااااااااالمآياااااااااااااااد ال اااااااااااااارآن الكاااااااااااااا -أ
، ويف اآلياااد الاايت صااورد أنواعاااا  تل اا  (3)، واجملادلاا  باااليت هااي أحساان (2)يف اآلياااد الاايت ورد فيهااا ذناار احلااوار 

 .(1)، وبني أطراف مت  ني أو  تل ني (4)من احلوار بني الرنيل وأقوامهم 

                                           
 (.أصل: )املصياح املنري( 1)
(2 ) ثـَر  ِمنَك َمااًل َوَأَعل  نـََفًرا َُ َله  ثََمٌر فـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوه َو ي َحاِور ه  أَنَا َأك  قَاَل َله   ، [43: نيورة الكهف]  وََكا

 َِ َقد  ژ ، [43: نيورة الكهف]    َ َلَقَك ِمن تـ َراٍب ث ُُّ ِمن ن ط َفٍة ث ُُّ َسُواَك رَج اًل َصاِحب ه  َوه َو ي َحاِور ه  َأَكَفر َت بِاُل
ُُ اللُ  َم   َتَحاو رَك َما ِإ َتِكي ِإَلى الُلِه َوالُله  َيس  َل الُِتي ت َجاِدل َك ِفي َزو ِجَها َوَتش  نيورة ]   َه َسِميٌ  َبِصيرٌ َسِمَ  الُله  قـَو 

 [.5:  اجملادل
(3)     ُه ُّ  َوق ول وا آَمُنا بِال يَن ظََلم وا ِمنـ  َِ َسن  ِإاُل اُل َل ال ِكَتاِب ِإاُل بِالُِتي ِهَي َأح  َنا َوأ نِلَل ِإلَي ك ُّ  َواَل ت َجاِدل وا َأه  َِ  أ نِلَل ِإلَيـ 

 َُ ِلم و ن  َله  م س  ِعظَِة  ، [36: كيودنيورة العن]   َوِإَله َنا َوِإَله ك ُّ  َواِحٌد َوَنح  َمِة َوال َمو  اد ع  ِإِلى َسِبيِل رَبَِّك بِال ِحك 
ُُ رَُبَك ه َو َأع َلُّ  ِبَمن َضُل َعن َسِبيِلِه َوه َو َأع َلُّ  بِال م   َسن  ِإ َتِدينَ ال َحَسَنِة َوَجاِدل ه ُّ بِالُِتي ِهَي َأح  : نيورة النحل]   ه 

531.] 
(4)  َِأك  َوِإذ  قَاَل م وَسى ل  ُ نَا ه ل وًا قَاَل َأع وذ  بِالّلِه َأ  َ َبح وا  بـََقَرًة قَال وا  أَتـَُتِل  َ ُ  َت ُُ الّلَه يَأ م ر ك ُّ  َأ ِمِه ِإ َُ ِمَن ال َجاِهِليَن َقو  و

  قَال وا  اد ع  لََنا رَُبَك يـ بَـيِّن لَّنا َما ِهَي قَاَل ِإنُه  يـَق ول  ِإنـَُها بـََقَرٌة الُ فَاِرٌض َُ َمرو َعل وا  َما تـ ؤ  ٌُ بـَي َن َذِلَك فَافـ  ٌر َعَوا َواَل ِبك 
  َنـ ه َراء فَاقِـٌ  ُلو  نـ َها قَاَل ِإنُه  يـَق ول  ِإنـَّها بـََقَرٌة َصف  قَال وا  اد ع  لََنا  ا َتس ر  النُاِظرِيَن قَال وا  اد ع  لََنا رَُبَك يـ بَـيِّن لَُنا َما َلو 

َُ رَُبَك يـ بَـيِّن لُ  َتد و َنا َوِإنُا ِإُ َشاء الُله  َلم ه  ُُ البَـَقَر َتَشابََه َعَليـ  قَاَل ِإنُه  يـَق ول  ِإنـَُها بـََقَرٌة اُل َذل وٌل ت ِثير   َنا َما ِهَي ِإ
َبح   ََ َُ ِجئ َت بِال َحقِّ َف ِقي ال َحر َث م َسُلَمٌة الُ ِشَيَة ِفيَها قَال وا  اآل َُ اأَلر َض َواَل َتس  َعل و : نيورة الي رة]   وَها َوَما َكاد وا  يـَف 

63-35] ،  َِ ُ  آتَاه  الّله  ال م ل َك ِإذ  قَاَل ِإبـ َراِهيُّ  رَبَِّي اُل َِ  َحآُج ِإبـ َراِهيَُّ ِفي رِبِِّه َأ يِـي َوي ِميت  أََلُّ  تـََر ِإَلى اُل   ي ح 
يِـي َوأ ِميت  قَاَل ِإبـ َراِهيُّ   َِ  َكَفَر قَاَل أَنَا أ ح  ِرِق فَأ ِت ِبَها ِمَن ال َم  ِرِب فـَب ِهَت اُل ِس ِمَن ال َمش  ُُ الّلَه يَأ ِتي بِالُشم  فَِإ

َم الظُاِلِمينَ  ِد  ال َقو  َم   الّله  الر س َل فـَيَـق ول  َماَذا أ ِجب ت ُّ  قَال وا  اَل ِعل َُّ   ، [311: نيورة الي رة]  َوالّله  اَل يـَه  َم َيج   يـَو 
َنك ُّ    ، [519: نيورة املائدة]  لََنا ِإُنَك أَنَت َعالُم  ال   ي وبِ  بَـر  َشَهادًة ق ِل الّلِه َشِهيٌد بِي ِني َوبـَيـ  ٍء َأك  ق ل  َأ   َشي 

ُُ َمَ  الّلِه آلِ  َُ َأ َهد و َِرَك ُّ بِِه َوَمن بـََلَغ أَئُِنك ُّ  لََتش  ُ  أل ن ا ال ق ر آ ََ َهد  ق ل  ِإنَُما ه َو ِإلَـهٌ َوأ وِحَي ِإَلُي َه َرى ق ل اُل َأش  َهًة أ   
 َُ رِك و  [.59: نيورة اننعام]    َواِحٌد َوِإنُِني بَِر ٌء مُِّما ت ش 
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ما  ادل  أحدنم يف احل  يكون لاه يف الادنيا بأشاد »: قال  أن النيب روى أبو نيعيد اخلدري  -ب
 .(2)«  ادل  من املؤمنني لرهبم يف إخوا م ال ين أدخلوا النار

، ويف أماااور عديااادة (4)، ويف شااارو  صااالت احلديييااا  (3)وبااارا احلاااوار العملاااي يف اختياااار موقااا   اااحلوة بااادر 
 .أخرى ال يتس  امل ام ل نرها

ال يصااالني أحاااد العصااار إال يف باااين »: ياااوم انحاااحلاب قاااال النااايب : ر قاااالعااان نااااف  عااان ابااان عمااا -ج
بال نصالي، م : بعضاهمال نصالي حا  نأايهاا، وقاال : ، فأدرك بعضهم العصار يف الطريا ، ف اال بعضاهم«قري  

 .(5)فلم يعنف وااداا منهم  ف نر ذلع للنيب . منا ذلع دير 

ناورة  ضاور هاارون الرشايد حاول صادال املارأة، قاال أباو اناظر ا مام مالع وأباو يونياف يف املدينا  امل -د
هلاااا أن اصااان  باااه ماااا شااااود، إن شااااود رماااك باااه وااوااااه يف قماااي،، وإن شااااود اعلتاااه يف خااايط : يونياااف
لو أن أمري املؤمنني خط  امرأة من أهلاه وأصادقها مائا  ألاف درهام فلاوااه يف قماي، م : ف ال مالع. الدوام 

 .(6)أصيك : ف ال هارون. ا أن اتلهحل واتهيأ له ىنا يشتهيه مما يتلهحل به النساوهحيكم هلا ب لع، ولكن يأمر 

                                           
== 
(1) َُ ًما بِال َ ي ِب َويـَق ول و َسٌة َساِدس ه ُّ  َكل بـ ه ُّ  رَج  َُ َ م  َُ َثاَلثٌَة رُابِع ه ُّ  َكل بـ ه ُّ  َويـَق ول و َعٌة َوثَاِمنـ ه ُّ  َكل بـ ه ُّ  ق ل  َسيَـق ول و َسبـ 

تَـف ِت  ه ُّ  َأَحًدارُبِّي َأع َلُّ  بِِعُدتِِهُّ ُما يـَع َلم ه ُّ  ِإاُل َقِليٌل َفاَل ت َماِر ِفيِهُّ  ِإاُل ِمَراء ظَاِهًرا َواَل َتس  نيورة ]  ِفيِهُّ مِّنـ 
َُ لَه  ثََمٌر فـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوه    ، [33: الكهف ثـَر  ِمنَك َمااًل َوَأَعل  نـََفًرا وََكا َوَدَ َل َجُنَته  َوه َو  َو ي َحاِور ه  أَنَا َأك 

ِه أَبًَدا  َِ ِسِه قَاَل َما َأظ ن  أَُ تَِبيَد َه َها  ظَاِلٌُّ لِّنَـف  ًرا مِّنـ  ُُ َ يـ  َوَما َأظ ن  الُساَعَة قَائَِمًة َولَِئن ر ِددت  ِإَلى رَبِّي أَلَِجَد
َِ  َ َلَقَك ِمن تـ َراٍب ث ُُّ ِمن ن ط َفٍة ث ُُّ َسُواَك رَج اًل  َلًبا م نقَ  نيورة ]  قَاَل َله  َصاِحب ه  َوه َو ي َحاِور ه  َأَكَفر َت بِاُل

ِدِهَما َوَلُّ  يـ تَـَقُبل  ِمَن اآلَ ِر َوات ل  َعَلي ِهُّ  نـََبَأ ابـ َني  آَدَم بِال َحقِّ ِإذ  قـَُربَا قـ ر بَانًا فـَتـ ق بَِّل ِمن َأحَ   ، [43-43: الكهف
تـ َلُنَك قَاَل ِإنَُما يـَتَـَقُبل  الّله  ِمَن ال م ُتِقيَن  تـ َلَك  قَاَل أَلَقـ  تـ َلِني َما أَنَا  بَِباِسٍط يَِدَ  ِإلَي َك أَلَقـ  لَِئن َبَسطَت ِإَلُي َيَدَك لِتَـق 

َُ ِمن  َأص َحاِب الُناِر َوَذِلَك َجَلاء الظُاِلِمينَ إِ  ِإنِّي َأَ اف  الّلَه َرُب ال َعاَلِميَن   نِّي أ رِيد  أَُ تـَب وَء بِِإث ِمي َوِإث ِمَك فـََتك و
 [.39-33: نيورة املائدة]

 .، وحكم عليه انلياين بالصح 1151حديج : نينن النسائي( 2)
 .3/333: نيرية ابن هشام( 3)
 .443، 4/445: نيرية ابن هشام( 4)
على هؤالو، وم ينكر علاى هاؤالو، وها ه احلادثا  لاو وقعاك باني  م ينكر النيب : vقال ابن ال يم . 3/331: ياليخار ( 5)

 .املسلمني يف اماننا ه ا لسالك من أالها الدماو، ونيلك من أالها السيوف
 .5/335: اراي  املدارك لل اضي عياض( 6)



8 

يااا أمحااد، أا ااول إنااه : قااال الشااافعي. احلااوار بااني ا مااام الشااافعي وا مااام أمحااد حااول اااارك الصااالة -هااا
: قااال الشااافعي. ال إلااه إال اهلل  مااد رنيااول اهلل: ب ااول: إذا نااان نااافراا فاايم يساالمق قااال: قااال. نعاام: يك اارق قااال

صااالة الكااافر ال اصاات وال : قااال الشااافعي. يساالم بااأن يصاالي: قااال أمحااد.  ااول م يرتنااه هلاا ا الفالرااال مسااتدمي
 .(1)فان ط  أمحد ونيكك. حيكم با نيالم هبا

 : (2)الحكُّ التكليفي للحوار  -: ثانياً 
 :تلف حكم احلوار باختالف احلاالد اليت جيري فيهاخي

. لادف  الشايهاد عان ثواباك ا نياالموالرباهاني  احللاجإذا ناان لنصارة احلا  باقاما  ف د يكون وااياا،  -أ
ار الناات يف احلااالد الايت جيا  فيهاا، ويكاون و أهالا للحويكون فرض عني إذا م يواد نيوى عام واحد ونان 

 .(3)فرض عني ن لع إذا ندب احلانم عاملاا ملناظرة أهل الياطل ونان أهالا ملمارني  احلوار 

اأنيااد احلاا  واأييااده، وماا   ااري املساالمني الاا ين : وقااد يكااون احلااوار مناادوباا يف حاااالد ن اارية، منهااا -ب
 .(4)يراى إنيالمهم 

وحيرم احلوار إذا نان ال رض منه طمس احل ، وقهر املسلم، وإظهار العلم اياهياا، ونيال دنياا أو ماال  -ج
 .(5)أو قيول 

َُ ِعَقـابِ  َوَجاَدل وا بِال َباِطلِ   : ي ول اعااىل تـ ه ُّ  َفَكي ـَف َكـا  َ ِحض وا بِِه ال َحُق فََأَ ـ   ويف ا اام.  (6)لِي د 
ا ادل يف الادين  ماود، وهلا ا ااادل ناوح واننييااو قاومهم حا  ي هار احلا ، فمان قيلاه أ ات »: نحكام ال رآن

  فما موم، وصااحيه يف وأماا ا ادال ب اري احلا  حا  ي هار الياطال يف صاورة احلا. وأفلت، ومن رده خااب وخسار
 .(7)« الدارين ملوم

                                           
 .3/65: طي اد الشافعي  البن السيكي( 1)
 .49/36: ونيوع  ال  هي  الكويتي امل: ين ر( 2)
 .1/335: حاشي  ابن عابدين. 3/649: ااد املعاد البن ال يم( 3)
 .ااد املعاد، املوض  املت دم( 4)
 .1/335: حاشي  ابن عابدين( 5)
 .1من اآلي  : نيورة  افر( 6)
 .9/31: ا سري ال رطيب( 7)
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 : وارحمصادر ال –ثالثاً 
احلوار بني أاياي امل اه  ا نيالمي ، وخري حتدياد هلام ماا أورده ابان حاحلم يف مرااا  : موضوي ه ا اليحج

نااا، دود ال تيااا وإن نااان  ال اااا لنحلتحاولساانا جاارج مان مجلاا  العلماااو ماان ثيتاك عدالتااه و  ااه عاان : ا مجااي، قااال
وال فاارل، نعماارو باان عييااد، و مااد باان إنيااحال، وقتااادة باان دعاماا  الدونيااي، باال نعتااد  الفااه نسااائر العلماااو 

ري والشااايعي وا باضاااي اياااد ون ااارائهم، وإن ناااان فااايهم ال اااد وشاااياب  بااان نياااوار، واحلسااان بااان حاااي، وااااابر بااان
و ىنااا خال ونااا فياااه ن لااط نياااائر واملرااا ، فهاام ناااانوا أهاال علاام وفضااال وخااري وااتهااااد، رمحهاام اهلل، وَ لَااطن هاااؤال

 .(1)العلماو يف التحرمي والتحليل وال فرل 

أمااا  اال احلااوار فرياكااحل علااى املسااائل االاتهادياا ،  يااج ال يسااوأ احلااوار حااول ال وابااك امل ااررة يف نتاااب 
إن نااان يف  اياا  الضااعف : والضااابط أن مأخاا  اخلااالف». اهلل ونياان  رنيااوله ومااا ااتماا  عليااه نياالف هاا ه انماا 

فااال ن اار إليااه، ال نياايما إذا نااان ممااا ياان ض احلكاام ىن لااه، وإن ا اربااك اندلاا   يااج ال ييعااد قااول املخااالف ناال 
 .(2)« اليعد، فه ا مما يستح  اخلروج منه، ح راا من نون الصواب م  اخلصم

رتك باني فانصول ال ابت  بالكتاب والسن  وا مجاي هاي ىننحللا  الادين املشا»: ي ول شيخ ا نيالم ابن ايمي 
وماا . اننيياو ليس نحد خروج عليها، ومن دخل فيها نان من أهل ا نيالم احملض، وهام أهال السان  وا ماعا 

 .(3)« انوعوا فيه من انعمال وانقوال املشروع  فهو ىننحلل  ما انوعك فيه اننيياو

                                           
 .51مراا  ا مجاي، البن ححلم ،ص ( 1)
 .3/539: شياملن ور، للحلرن( 2)
 .59/553:  موي ال تاوى( 3)
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 المحور الثالث
 أساليب الحوار

 صور الحوار –محاذير الحوار  –ضوابط الحوار  –آداب الحوار 
 :آداب الحوار –أوالً 

درج العلماااو يف اااألي هم حااول آداب اليحااج واملناااظرة علااى صاايا   مجلاا  ماان انخالقياااد الاايت جياا  أن 
دل هااو معرفاا  آداب ا اا»: يتحلااى هبااا احملاااور حاا  جمكاان الوصااول باحملاااورة إىل نتااائج إجيابياا ، ي ااول اباان خلاادون

  ال  هياا  و ااريهم، فانااه ملااا نااان باااب املناااظرة يف الاارد وال يااول متسااعاا، وناال الاايت جتااري بااني أهاال املاا اه ةاملناااظر 
واحااد ماان املتناااظرين يف االنيااتدالل وا ااواب يرنياال عنانااه يف االحتلاااج، ومنااه مااا يكااون صااواباا، ومنااه مااا يكااون 

ياول، ونياف يكاون خطأ، فاحتاج انئم  إىل أن يضعوا آداباا وأحكاماا ي ف املتنااظران عناد حادودها يف الارد وال 
حااال املسااتدل واجملياا ، وماا  يسااوأ لااه أن يكااون مسااتدالا، ونيااف يكااون خصوصاااا من طعاااا، و اال اعرتاضااه أو 

إنااه معرفاا  بال واعااد ماان : ولاا لع قياال فيااه. معارضااته، وأياان جياا  عليااه السااكود وخلصاامه الكااالم واالنيااتدالل
 .(1) «وهدمهاحلدود واآلداب يف االنيتدالل اليت يتوصل هبا إىل ح ظ رأي 

 :جمكن د ها يف ثالث  أمور (2)وقد أوصل بعض الياح ني ه ه اآلداب إىل عشرة 

ون ال العاحل بان . (3)يف العلام لنصارة احلا  عياادةاملنااظرة : ي ول ابان عابادين :إرادة إظهار الحق –األول 
ه ولساانه، فاان ناان احلا  اللهم أار احل  على قليا: ما ناظرد أحداا إال قلك»: عيدالسالم قول ا مام الشافعي

 .(4)« معي اايعين، وإن نان احل  معه اايعته

، ال ي اارل بااني أن ي هاار احلاا  علااى (5)أن يكااون يف طلاا  احلاا  نناشااد ضااال  : وعيااارة ال ااحلايل يف ذلااع
 .معيناا ال خصماا  هيديه أو على يد من يعاونه، ويرى رفي 

مااااا وقاااوراا، ال يعااايس وال ي طااا  يف وااااه باااأن يكاااون نااال  ااااور حلي :التحلـــي بحســـن الللـــق –الثـــاني 
أخيااااه، وال يكااااون م توناااااا لدالااااه،  ياااااا لل هااااور والريانياااا ، وال مسااااتخ اا  صاااامه، وأن حياااارتا عاااان رفاااا  الصااااود 

                                           
 .463م دم  ابن خلدون، ص ( 1)
املونيااوع  ال  هياا  : وان اار. 534الولدياا  يف آداب اليحااج واملناااظرة لساااا لي اادة، بشاارح  مااد باان حسااني اليهاايت ،ص ( 2)

 .49/33: الكويتي 
 .1/335: رد احملتار( 3)
 .3/561: قواعد انحكام( 4)
 .5/34: دينإحياو علوم ال( 5)
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والضااحع والساا اه ، وأن ي ياال علااى  اااوره ويسااتم  إىل قولااه بانصاااد وااادبر، وأن يراعااي مشاااعره ىنااا ال يضاار 
 .بال ضي   ل احلوار

. بعيااداا عاان العنااف والللااوو إىل احلياال والتهااوين ماان شااأن  اااوره تليــر األســلوب األحســن  –الثالــث 
َســن   : ف ااد قااال اعاااىل ِعظَــِة ال َحَســَنِة َوَجــاِدل ه ُّ بِــالُِتي ِهــَي َأح  َمــِة َوال َمو  .   (1)اد ع  ِإلِــى َســِبيِل رَبِّــَك بِال ِحك 
ـــَل ال كِ  : وقااال اااال شاااأنه َســـن  َواَل ت َجـــاِدل وا َأه  فااااذا أمااار اهلل مااان جياااادل أهااال .  (2)تَـــاِب ِإاُل بِـــالُِتي ِهـــَي َأح 

 الكتاب بأحسن ما ي در عليه، فكيف يكون أدب ا دال واحلوار بني أاياي امل اه  ا نيالمي ق

 : ضوابط الحوار –ثانياً 
مياد  وقواعد ختتلف ضوابط احلوار باختالف طييعته وامانه ومكانه وأطرافه، وم  ذلع جمكن صيا   

 .اضيط احلوار بني أاياي امل اه  ا نيالمي  وا رب بني واهاد ن رهم

ني موضاوعه وحتدياد أبعااده،  ياج يتعارف نال طارف علاى ال كارة الايت يابتع :تحريـر محـل الحـوار –األول 
ملااا ال  وال يااتكلم إال علااى امل صااود ماان نالمااه، وال يتعاارض»: ينطلاا  منهااا وعلااى ناال مااا يتصاال هبااا، ي ااول اليااااي

وحترياار  اال احلااوار . (3)« ه عاادول عاان ال اارض املطلااوبدي صااده ممااا ااارى يف خاللااه، فااان الكااالم علااى مااا م ي صاا
يني ي أن يكون يف  ري ال وابك ا نيالمي  اليت ليسك  الا لالاتهااد، حا  ال يكاون امل طاوي باه شارعاا  االا للحاوار 

الساان  والشاايع ، وهلااا مراااا  ومصااادر مدوناا  ومتداولاا  يف الت سااري  بااني أاياااي املاا اه  ا نيااالمي  املعروفاا  عنااد أهاال
 .وصول إىل احل ي    ل النحلاي، وإال ف دنا اوهر احلوار وهو الواحلديج، ويف ال  ه وانصول والكالم

بااأن يتياا  ناال طاارف املاانهج العلمااي يف الت كااري والن ااا ، فيأخاا  نااالم خصاامه  :الموضــوعية –الثــاني 
وقااد علنمنااا ال اارآن . يعطيااه ال رصاا  املنانيااي  ليعاارض مااا عنااده، حاا  لااو نااان  ااري م تناا  ىنااا ي ااوللدياا  واعتناااو، و 

َــا َأُول     :  أنهااااالكاارمي نيااف نتنااحلل ماا  اخلصاام  قناعااه بالصااواب ف ااال ااال ش ــٌد فَأَن َمِن َوَل َُ لِلــُرح  ق ــل  ِإُ َكــا
، وعاارض للحلاا  والربهااان باحلكماا  وباااليت هااي أحساان، ويف ذلااع ااياااي ل واعااد الع اال واملنطاا .  (4)ال َعابِــِديَن 

: وقادجماا قيالن مان حيااوره ال يساعى إال إىل الصاواب، أح  يشعر اخلصم  ريته وانيت الله ال كري، ويتأناد مان 
إن ننك ناقالا فالصح ، وإن ننك مدعياا فالدليل، وه ا امليدأ ي دم اأصيالا نيليماا للمانهج العلماي؛ فهاو ي لا  

                                           
 .531من اآلي  : نيورة النحل( 1)
 .36من اآلي  : نيورة العنكيود( 2)
 .131والكافي  لللويين، ص. 51املنهاج يف اراي  احللاج، لليااي، ص( 3)
 .15: نيورة الحلخرف( 4)
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احل ي ي  والعلمي  ملوضوي احلوار، وييعاد عان ا ليا  دوافا  الا اد والعاط ا  وا يااهاا  او فكارة مساي  ، العناصر 
 .فيح   ما يني ي أن يسود احلوار من صدل وأمان  وجترد، للوصول إىل احل  أينما نان

يالحاظ مان  ومما يتصل بضاابط الت كاري العلماي واملوضاوعي  يف التحااور باني أايااي املا اه  ا نياالمي  ماا
أن بعاااض االاتهااااداد ال  هيااا  وال كريااا  بنياااك علاااى ونياااائل معرفيااا  نامجااا  عااان االنيااات راو واملالح ااا  يف ضاااوو 

ف اادم نتااائج ي ينياا  يف ن ااري ماان اجملاااالد،  ااريد مااا ا مكاناااد املتاحاا  وقت اا ،   اطااور العلاام بدرااا  م هلاا ، 
انخا  هبا ه النتاائج الي ينيا  والعادول عان  –العلماي يف ظال املانهج  –اوصل إليه االاتهاد الساب ، فكاان لحلامااا 

 .االاتهاداد ال ني 

ضاااوابط حسااان التحااااور أن يتاااوافر ا اااارب فكاااري وعلماااي  مـــن: المســـاواة بـــين المتحـــاورين –الثالـــث 
وااتماااعي بااني أطااراف احملاااورة؛ نن احلااوار الاا ي ال ي ااوم بااني أطااراف متكاف اا  ال اكااون نتائلااه عادلاا ، وهلاا ا 

يَن آَمنـ وا  ك ونـ وا    : واملساواة بني الصدي  والعدو حياج قاالآن الكرمي على ضرورة العدل أند ال ر  َِ يَـا َأيـ َهـا الُـ
ٍم َعَلى َأالُ تـَع ِدل وا  اع ِدل وا  ه َو َأقـ َرب   ُ  قـَو  رَِمُنك ُّ  َشَنآ ِط َواَل َيج  ـَوى َواتـُق ـوا  قـَُواِميَن لِّلِه ش َهَداء بِال ِقس  اللّـَه   لِلتُـق 

 َُ ُُ الّلَه َ ِبيٌر ِبَما تـَع َمل و  . (1) ِإ

ال اصاات املناااظرة وي هار احلاا  بااني املتناااظرين حا  يكونااا مت اااربني أو مسااتويني يف مراياا  »: ي اول ال اارطيب
لايعض العلمااو  ولعل ه ا هو ماا نياوأ .(2)«واحدة من الدين والع ل وال هم وا نصاف، وإال فهو هراو ومكابرة

ر من التحاور واملناظرة م  من نان مهيياا و رتماا ناننيتاذ؛ إذ مهابا  اخلصام واحرتاماه رىناا احليال دقا  ن ار أن حي   
د ة ذهنهاملناظر   .(3)وحا

ويتلنا  احلاوار النااات هاو الا ي ينطلا  مان احللا  الرأنياي ،  :استلدام األسلوب المناسـب –الراب  
اور إىل ا طالاا  والتكاارار وا نيااهاب؛ نن ذلااع ي طااي علااى احللاا  انف ياا ، وقااد حاا ر العلماااو ماان التلاااو احملاا
نما ح روا من اختصار الكالم ىنا يؤدي إىل ا خاالل ب هام . ال كرة الرئيس  ويدخل السام  يف متاهاد بعيدة

امل صود منه، ونيهوا املناظر إىل أن اكون ل ته واضح  اعتماد علاى املصاطلحاد والعيااراد املت ا  علاى معانيهاا، 
عاد عاان انل ااغ ال ريياا  أو احملتملا  نن اار مان معااا، وأن حيارتا عاان انياتعمال الكلماااد انانييا  لاا ال يكااون وايت

 .(4) الا بال هم

                                           
 .1: نيورة املائدة( 1)
 .313، 4/316: ا ام  نحكام ال رآن( 2)
 .534شرح الولدي  حملمد اليهيت، ص( 3)
 .وما بعدها 95آداب اليحج واملناظرة، للشن يطي، ص : وين ر. 534شرح اليهيت على الولدي ، ص( 4)
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فاحملاااور الناااات هااو الاا ي يصاال إىل مااا يريااد ماان أقاارب طرياا ، فااال يضااي  وقتااه ووقااك  ااريه يف م اادماد 
راد واضاح ،   يادعم ها ه ال كارة باندلا  املنتلا  طويل  ال فائدة منها، وإمنا يعرض فكراه بأنيلوب مواحل وعيا

 .والرباهني الصادق 

فااااحلوار اهلاااادف ال يناااتج مثرااااه إال إذا ناااان احملااااور يتصاااف  :ضـــبط الـــنفس وعـــدم التســـرع –اللـــامس 
بااااحللم والصااارب وال ااادرة علاااى ضااايط الااان س ون ااام ال ااايط، فيااارتك اجملاااال خلصااامه يعااارض فكرااااه ناملااا  دون أن 

وجيتهااد يف الرتنيااحل ماان إبااراا حلتااه دون مصااادرة ل ولااه،   حياارص علااى انيااتيعاب مااا   طرحااه  ي اطعااه، وجمكنااه
علااى فهاام مااراد احملاااور ماان نالمااه، ال علااى مااا يياادو ماان م اااهر ل  ااه وعياراااه، وإذا اشااتم ماان حااديج  اااوره 

بالصارب الا ي  لاعرائح  التهكم أو السخري  فال جيهل وال ي ض  لدرا  ا ه  عنه علماه ووقااره، بال ي ابال ذ
 .يدل على ث ته بن سه

 :محاذير الحوار –ثالثاً 
  َ مان بااب اَعااا –وحا ر حاا راا . التخوياف: أي متاي ظ متحارا، والتحاا ير: ، وراال حاا رالتحارا: احلا ر

 .(1)أي  وف: انيتعد واأه ، والشيو   ور –

ناااان مضااايع  للوقاااك وإنيااااوة واملاااراد هناااا إياااراد حااااالد ال جياااوا فيهاااا احلاااوار وال جيااادي ن عااااا، وإذا وقااا   
 .ويف ه ه العلال   اول أن نلت ط من نالم العلماو ما جمكن أن نطل  عليه  اذير احلوار. للمتحاورين

يني ي أن يكون احلوار يف أماور هلاا أثار علماي أو  :تجنب الحوار في أمور ال طائل من ورائها –األول 
ا وال اؤدي إال إىل فرق  املسالمني، وها ا ماا عنااه ال احلايل قضايا نيي  حسم مادهتفكري، فال معا للتحاور حول 

v قيااال . (2)«أن ينااااظر يف واقعااا  مهمااا ، او يف مساااأل  قرييااا  مااان الوقاااوي، وأن يهاااتم ىن ااال ذلاااع: الرابااا »: ب ولاااه
يريااد بعضااهم أن : وعااالم ي تتلااونق قااالوا: أدرك الناااس ف ااد أوشااكوا أن ي تتلااوا يف املساالد، قااال: نحااد العلماااو

نرياد رأياع : ومااذا اريادون ماينق قاالوا: الرتاويت مثان رنعاد ويريد اليعض اآلخار أن يصاليها عشارين، قاال يصلي
الرأي عندي أن ي ل  املسالد بعاد صاالة العشااو، ونال يصالي الارتاويت يف بيتاه  : ف د اا  وا على انخ  به، قال

لع يف نل عام عند إخاراج انااة ال طار، ونرى م ل ذ. صالة الرتاويت نين  ووحدة املسلمني فرضنما يرى؛ نن 
جياا  أن يكااون . هال جيااوا إخاراج ال يماا  ن ااا أن ا  لل  ااراوق أو ال جيااحل   اري إخااراج العاني ماان احليااوب و وهااق

                                           
 . تار الصحاح، املصياح املنري( 1)
 .5/511: احملل  الييضاو( 2)
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ومع ااام اندب يف نااال صاااناع  انياااتعمال ماااا خيااات، هباااا، »: احلاااوار نافعااااا وهادفااااا، او نماااا ي اااول إماااام احلااارمني
 .(1)«عما ال يعود بن   إليها ا وجمها، وا عراض واالشت ال ىنا يعود ن عه إىل

ال جياوا للمتحااور أن يادخل يف حاوار حاول موضاوي ال  :تجنب الحوار بـين ييـر المتكـافئين –الثاني 
علم له به ح  ال ي ا  يف  ااطر ال قيال لاه هباا، وقاد نياه ال ارآن الكارمي علاى االبتعااد عان نال ماا ي اود إلياه عادم 

َ  َوال َبَصــَر َوال ف ــَؤاَد ك ــل   : ، ف ااال ااال شااأنهاملعرفاا  وقلاا  الت يااك ُُ الُســم  ــٌُّ ِإ ــف  َمــا لَــي َس لَــَك بِــِه ِعل  َوالَ تـَق 
ــؤ والً  َُ َعن ــه  َمس  ل ااد ابتلااي املساالمون يف هاا ا العصاار بااااراو حااواراد ومناااظراد يف ونيااائل .  (2) أ ولـــِئَك َكــا

 خيلل أحدهم من اهلاه بامليااد  انوليا  الايت يعرفهاا التالميا  يف ا عالم املرئي  واملسموع  وامل رووة م  أناس ال
إىل هاؤالو . و او ذلاع.. ي دم علاى أناه امل كار املعاروف أو العاام ا ليال املراحل انوىل من التعليم، وحسيه أنه 

َِ َمن ي َجاِدل  ِفي الُلِه بِ َي ِر ِعل ٍُّ  : وأم اهلم أنيول قول اهلل اعاىل ٍُ ُمرِيـٍد  َوِمَن الُنا ك تِـَب   َويـَُتِب   ك ُل َشـي طَا
اِب الُسِعيرِ  ََ ِديِه ِإَلى َع  . (3) َعَلي ِه َأنُه  َمن تـََواُله  فَأَنُه  ي ِضل ه  َويـَه 

حيا  ر العلمااو مان يتصادى للحاوار أو للحكام  :تجنب الحوار عنـد عـدم االسـتقرار النفسـي –الثالث 
مان ااوي أو عطا  وار أو  لس ال ضاو وهاو يف حالا  عادم انيات رار ن ساي، احلبني الناس من دخول الساد 

أو خااوف أو  ضاا  أو اضااطراب أو  ااري ذلااع ماان احلاااااد الاايت قااد اااؤثر يف ا كااريه وا  ااده التااواان الن سااي؛ 
ي ااول . ننااه يف هاا ه احلاااالد ال ي ااوى علااى حااوار نيااليم، وال يسااتطي  الساايطرة علااى اااوارد أفكاااره والااربط بينهااا

وال يناظر يف حال ا وي والعط ، وال يف حال اخلوف وال ض ، وال يف حاال يت اري فيهاا عان طيعاه، »: اايالي
وال ياااتكلم يف  لاااس اأخاااا ه فياااه هييااا ، وال  ضاااارة مااان ياااحلري بكالمااااه؛ نن ذلاااع نلاااه يشاااا ل اخلااااطر وي طاااا  

 .(4)«املادة

يف نتا  انصاول وال اروي ماا ن ال مان العيااراد املتداولا   :تجنب الحـوار فـي ثوابـت الشـريعة –الراب  
وهااو أن حي ااظ علاايهم دياانهم ون سااهم وع لهاام : وم صااود الشااري ماان اخللاا   ساا »: عاان ال ااحلايل يف املستصاا ى

فكل ما يتضمن ح ظ ه ه انصول اخلمسا  فهاو مصالح ، ونال ماا ي اود ها ه انصاول فهاو . ونسلهم وماهلم
يت ال جيااوا االقاارتاب ماان أصااوهلا  ااوار أو مناااظراد؛ هاا ه هااي ثوابااك ا نيااالم الاا. (5)«م ساادة، ودفعهااا مصاالح 

والباد منهاا يف قياام مصااد الادين والادنيا،  ياج إذا »ن ا م اصد رباني  اتصاف با ا اان وا حكاام والكماال، 
                                           

 .141الكافي  يف ا دل لللويين، ص( 1)
 .46: نيورة ا نيراو( 2)
 .3، 4: نيورة احلج( 3)
 .51املنهاج لليااي، ص( 4)
 .315املستص ى لل حلايل، ص  (5)
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رج وفود حياة، ويف انخرى فاود النلااة والنعايم، ف دد م جتر مصاد الدنيا على انيت ام  بل على فساد وهتا
 .(1)«والراوي باخلسران امليني

ماان أن جيااره خصاامه للن ااا  فيمااا هااو معلااوم ماان الاادين بالضاارورة؛ نن فعلااى ماان يتصاادى للحااوار احلاا ر 
 .ذلع يندرج ضمن اخلالف ال ي ال طائل من ورائه، وقد جير أحد الطرفني الهتام اآلخر بال س  أو بالك ر

والتن ي  عن انخطاو واآلراو الشاذة، وعن نل ما يؤدي إىل الوقيعا   :االبتعاد عن التهويل –اللامس 
فاااذا ملااس احملاااور مماان حياااوره أنااه يهاادف إىل ال مااحل واللمااحل حتااك أقنعاا  التحاااور بانيتحضااار آراو . بااني املساالمني

وال اهلحلجماا ، باال اعتااداد الواثاا  العلااحل شاااذة، وااا  أن يوق ااه عنااد حااده بطري اا  مه باا  وذنيناا ، لاايس فيهااا معااا 
احملااارتم، وأن يلتاااحلم ىنوضاااوي احلاااوار، وال يسااامت لاااه بتلااااواه، حااا  لاااو أدى انمااار إىل وقاااف احلاااوار وإ ائاااه ىنهاااارة 

 .وذناو

 :صور الحوار –رابعاً 
احملااااورة اخلطابيااا ، : متنوعااا   سااا  اناااوي حاالهتاااا، ونااا نر مااان هااا ه احلااااالد اتخااا  احملااااوراد أشاااكاالا 

 .واحملاورة الكتابي ، واحملاورة عرب مواق  التواصل االاتماعي

ها ا (. مكااين أو امااين)هي اليت اكون بني طرفني جيمعهما  لس واحاد  :المحاورة اللطابية –األول 
ي ااول ا مااام أبااو حني اا  ناصااحاا .النااوي ماان احملاااوراد يتطلاا  أنياالوباا بلي اااا م نعاااا، وبديهاا  حاضاارة، وذهناااا صااافياا 

مااا  مجااا  بيناااع وباااني  اااريك  لاااس، أو ضااامع وإيااااهم مسااالد، واااارد »: يتيونياااف بااان خالاااد السااامميااا ه ال
املساااائل أو خاضاااوا فيهاااا  اااالف ماااا عنااادك، فاااال اياااد هلااام خالفااااا، إن نيااا لك عنهاااا أخاااربد ىناااا يعرفاااه ال اااوم،   

ماا روي : اخلطابيا اورة ومان أم لا  احملا. (2)إىل آخار ماا قاال..  «فيهاا قاول آخار وهاو نا ا، واحللا  لاه نا ا: ا ول
 –واخلااوارج ي تلااون ماان خيااال هم  –ماان أن أبااا حني اا  نااان باملساالد، فاادخل عليااه الضااحاك باان قاايس اخلاااراي 

، ف ااال: ف ااال نح حني اا  ا تلااين أو اناااظرينق : ماان جتااويحلك احلكمااني، ف ااال أبااو حني اا : ماام  أاااوبق قااال: اناا  
ااعال أناك مان : اناظرناا فياه فمان بياين وبيناعق ف اال اخلاارايفان اختل ناا يف شايو مماا : بل أناظرك، قال: قال

اقعااد فاااحكم بيننااا فيمااا جتلااف فيااه إن اختل نااا،   قااال : شاا ك، قااال أبااو حني اا  لرااال ماان أصااحاب الضااحاك
 .(3)فأنك هب ا قد اواد التحكيم: نعم، قال ا مام أبو حني  : أارضى هب ا بيين وبينعق قال: للضحاك

                                           
 .3/1: املواف اد للشاطيب( 1)
 .411ااريخ امل اه  ا نيالمي ، حملمد أبو اهرة، ص ( 2)
 .461املرا  الساب ، ص ( 3)
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يااا  ال جييااادها إال مااان رنااَل الشااالاع  يف موااهااا  خصاااومه، وناااان متمكنااااا مااان اوانااا  واحملااااوراد اخلطاب
 .موضوي احملاورة، ولديه ال    يف أدلته وبراهينه، وإال عادد عليه باخلسران

ويضارب . وهاي اكاون عاادة باني  اائيني ال يارى أحادمها اآلخار وال يسامعه :المحاورة الكتابية –الثاني 
واياادأ ىن دماا   (1)-ىنصاار  –إىل ا مااام الليااج باان نيااعد  –باملديناا   –رنيااال  ا مااام مالااع العلماااو ماا الا عليهااا 

ي هاار فيهااا مالااع  انياان الليااج اخلل ياا  والعلمياا  وا ااديره لااه،   ييااني لااه أن عماال أهاال املديناا  حلاا  وال جيااوا 
 .(2) ال ته

، حينماااا أراد ال ااااهر فااارض ومااان هااا ه احملااااوراد الكتابيااا  ماااا اااارى باااني ال ااااهر بياااربس وا ماااام الناااووي
أناااا »: ضااارائ  علاااى النااااس وناااانوا يف ضاااي  حاااال بساااي  قلااا  انمطاااار، وهاااالك احلااار  والنسااال، وناااان مماااا قالاااه

أعرف أنع ننك يف الرل لامري بند قدار، وليس لع مال،   منن اهلل عليع واعلاع ملكااا، وتعاك أن عنادك 
لكل ااري  ح  من احللاي، فاان أن  اك ذلاع نلاه وب ياك ألف مملوك له حياص  من ذه ، وعندك مائ  ااري  

مماليكاااع باااالينود الصاااوف بااادالا مااان احلاااوائ،، وب ياااك ا اااواري ب يااااهبن دون احللاااي، أفتيتاااع بأخااا  املاااال مااان 
 .(3)«الرعي 

ال يكااون احلااوار الكتاااح نااحاااا إال إذا نااان أنياالوبه يف منحللاا  رفيعاا  ماان اليال اا  وال صاااح ، : ونمااا رأينااا
 .باندل  ال اطع  والرباهني الساطع ، ومتسماا بالصراح  والوضوح والدق  يف التعيري عن املراد مدعماا 

م اعااد أدواد احلااوار ا تصاار علااى املشااافه  أو  :التحــاور عبــر مواقــ  التواصــل اةلكترونيــة –الثالــث 
ين، بااال يك اااي أن يعااارض الكتابااا  املياشااارة، فاااالتطور العلماااي والت اااين أفااارا صاااورة أخااارى ال اتطلااا  احلضاااور الياااد

وا ضاااف  والتحلياال، وقااد يتعاارض لادلاا  والرباهااني بااالرد  صاااح  الاارأي فكراااه يف املوقاا ، فيتناوهلااا املتل ااي بالن ااد
، وينتشاار بااني أناارب عاادد مماان يهتمااون واحلااوار اآليل حي اا  الساارع  واالقتصاااد يف ا هااد واملااال والوقااك. والت نيااد

ظهااارد : هم علاااى الااادخول إىل املوقااا  واملداخلااا  يف املوضاااوي، ومااا  ذلاااعىنوضاااوي احلاااوار، انمااار الااا ي يشااالع
حاالد اخرتال عديدة لربامج احلوار اهلادف، وجترأ بعض املخربني على إصاب  ها ه الاربامج ب ريونيااد ا اري مان 

 .مضمو ا مما يتطل  العناي  ىنوااه  حاالد ال رصن  ا لكرتوني 

                                           
 .1/91: نيري أعالم النيالو. 33الديياج امل ه ، ص. 5/313: اراي  املدارك( 1)
 .61، 5/63: الرنيالتان يف اراي  املدارك، لل اضي عياض( 2)
 .35-4/63: حسن احملاضرة للسيوطي: املكااياد واحملاوراد يف( 3)
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 المحور الراب 
 المرجوة منه ثمرة الحوار والنتائج

بطري ااا   –اياااادل اآلراو وانفكاااار حاااول موضاااوي معاااني باااني طااارفني أو أن ااار : نياااي  أن عرفناااا احلاااوار بأناااه
ومااان هااا ا التعرياااف، وىنراعااااة آداب . بعياااداا عااان التعصااا ، للتوصااال إىل م ااااهيم مشااارتن  أو مت اربااا  –متكاف ااا  

حل  واقتناي الطرفني هبا ه النتيلا ، وإماا متساع نال إما التوصل إىل إظهار ا: احلوار وضوابطه، ا هر نتائج احلوار
، ويف نلتاا احلاالتني يكاون مشااهد احلاوار «اختالف الرأي ال ي سد للاود قضاي »: طرف برأيه فينتهي اخلوار ىنيدأ

أو املساااتم  إلياااه علاااى بصااارية مااان اوانااا  املوضاااوي وبراهيناااه، فيكاااو ن لن ساااه فكااارة مسااات ل  أو ينحااااا إىل أحاااد 
 .نتائج ثال  نيسطها اياعاا  فه ه. الطرفني

احلااوار باني أاياااي املاا اه  ا نيااالمي  يني ااي أن يكااون  :التوصــل إلــى إظهــار الحــق والركــُو إليــه –أوالً 
حواراا حضارياا، يسعى إىل اليحج عن احل ي   بتصاحيت امل ااهيم اخلاط ا  والت ريا  باني واهااد الن ار املتناافرة، 

: vاخلصاااام وإفحامااااه، ويف ذلااااع ي ااااول اخللي اااا  عماااار باااان عياااادالعحليحل بعيااااداا عاااان التعصاااا  والوقااااوف عنااااد  لياااا  
ال معهماا رأي، وال ي  اد معهماا فارح» حيسان : وهبا ه املنانياي . «املشورة واملناظرة بابا رمحا  وم تاحاا برنا ، ال يضا

، بكل م ه  أن ين ي مؤل ااه من انمور الشاذة الايت يتصايدها بعاض ا هاالو أو املشاا يني لايطعن يف ا نياالم
 .وأن ينيه على أ ا ال مت ل امل ه 

ل اد قااررد اخلااروج ماان ا نيااالم، ونيااوف أنيااه انفارقاا  : عااد  رنيااال  الاادنتوراه، قااالاااوين طالاا  نياان ايل ين 
رأيااك حاادي اا يف نتاااب الكااايف : وأياان وااادد ذلااعق قااال: قلااك لااه! نااه دياان عنصااري حيت اار ا اانس اننيااودإىل أ

َ  ِإنُـا  : هال تعاك قاول اهلل اعااىل:  قلك.   م خل  مشوهإيانم ونكاح الحلنج فا: للكليين ي ول يَـا َأيـ َهـا النُـا
ــٍر َوأ نَثــى َوَجَعل َنــاك ُّ  ش   ــن ذََك َنــاك ُّ مِّ ـــَ َلق  ــيٌُّ ـــ ــَه َعِل ُُ الُل َقــاك ُّ  ِإ ــِه َأتـ  ــَرَمك ُّ  ِعنــَد الُل ُُ َأك  ع وبًا َوقـََبائِــَل لِتَـَعــارَف وا ِإ

أال إن ربكام واحاد، وإن أباانم واحاد، نلكام »: قال يف خطي  حل  الوداي أن النيب  ، أال اعلم  (1) َ ِبيرٌ 
آلدم وآدم ماان اااراب، ال فضاال لعاارح علااى علمااي، وال لعلمااي علااى عاارح، وال نمحاار علااى أنيااود، وال ننيااود 

العاارح  –ذر مااا أخراااه الشاايخان أن أبااا أم ييل ااع . (2) «علااى أمحاار إال بااالت وى، إن أناارمكم عنااد اهلل أا ااانم
با لع  فلما علام رنياول اهلل . يا ابن السوداو: فاحتد أبو ذر عليه وقال له –احليشي  –اختلف م  بالل  –

طاف  الصااي، لايس البان الييضااو علاى ابان »: ، ويف روايا «أعرياه بأماه، إناع اماره فياع ااهليا »: قال نح ذر
ذر خااده علااى انرض وأقساام علااى بااالل أن يطااأه ، وهنااا وضاا  أبااو «السااوداو فضاال إال بااالت وى أو عماال صاااد

                                           
 .54: نيورة احللراد( 1)
 .1/355: مسند ا مام أمحد( 2)
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إن ماااؤذن الرنياااول الااا ي ناااان : وقااال هلااامفري يااا  الد ا الاااياذهااا  إىل السااان ال وإىل نااال  .(1)برالاااه حااا  يرضاااى 
عناد فاتت مكا   –اعتلاى نياطت الكعيا  يدعو املسلمني إىل الصالة وال الح نان عيداا حيشاياا أنياود، وهاو الا ي 

 .ليؤذن للصالة –

ذنرنااا فيمااا نيااي  أن االخااتالف ال كااري أماار طييعااي ناشاا  عاان  :انتهــاء الحــوار بــدُو نتيجــة –الثــاني 
االاتهاد يف فهم الكتاب والسن  أو يف قواعد االنيتنيا ، وعند متسع نل طرف برأيه ينتهي احلاوار مان  اري أن 

 .(2)« يف شح  انذهان واص يل اخلواطر ومترين الطيائ »مثراه ي سد للود قضي ، وا هر 

ونيااواو وصاال نيااواو ا اربااك أفكااار املتحاااورين أو اياعاادد،  :ثمــرة الحــوار عنــد المشــاهدين –الثالــث 
ب كارة واضاح  عان موضاوي السام  هل ا احلاوار أو املشااهد لاه خيارج  انتهى بدون وفال، فان احلوار إىل نتيل  أو

ا يكون احلاوار ونيايل  للاتعلم وانتسااب وهب . احملاورة، وي ل  ما يعرفه من ح ائ  ح  يكو ن لن سه رأياا مست الا 
 .املهاراد، ومنهلاا اربوياا لافراد وا ماعاد

                                           
 .55/544: ، مسلم5/31: اليخاري( 1)
 .3/531: ألد العلوم، لصدي  خان( 2)
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 رارـــمشروع ق
 بشأُ الحوار

 بين أتباع المَاهب اةسالمية
 ...د الديياا  بع

احلاااوار هااااو ايااااادل انفكاااار حااااول موضااااوي معاااني، بااااني أطااااراف متكاف ااا ، بعيااااداا عاااان التعصاااا ،  –أوالً 
 .شرتن  أو مت ارب مإىل م اهيم للتوصل 

احلوار بني أاياي امل اه  ا نيالمي  جيعل الت اارب بينهاا أماراا واقعااا، ويا ي  ال اوارل الايت صانعك  –ثانياً 
منهااا أححلاباااا وشاايعاا وطوائااف، وجيمعهااا علااى ال وابااك امل ااررة يف نتاااب اهلل ونياان  رنيااوله ومااا ااتماا  عليااه نياالف 

 .انم 

ر باااا داب احلاااوار وااللتااااحلام بضااااوابطه للوصاااول إىل فكاااار متحااااد أو واااااوب حتلااااي أطاااراف التحاااااو  –ثالثـــاً 
 .ويف حال عدم االا ال ينتهي احلوار من  ري أن ي سد للود قضي مت ارب، 

 :ىنا يلي اجملم ويوصي 

وحصاار احلااوار احلااد ماان احلااواراد الاايت جتااري بااني أاياااي املاا اه  بصااورة فردياا ، اضاار أن اار ممااا ان اا ،  -أ
لعلمياا  واهلي اااد الشاارعي  حتااك إشااراف  ااان اضاا  رهياا  واضااح  ملواضااي  احلااوار وضاااوابطه اهلااادف يف اجملااام  ا

 .وأطرافه

بشااأن الوحاادة ا نيااالمي ، وأن االختالفاااد ال  هياا  ( 5/55) 19: التأنيااد علااى قاارار اجملماا  رقاام -ب
أنياهمك يف إ نااو الالهتاا أمار طيعاي يف حاد ذاااه، وقاد ديف فهام النصاوص الشارعي  و اليت ميناها علاى االاتهااد 

 .التشريعي  اليت حت   م اصد الشريع  وخصائصها من التيسري ورف  احلرجال روة 

يوصي اجملم  بواوب االلتاحلام بااالحرتام املتياادل باني أايااي املا اه  ا نياالمي ، وح اظ مكانا  مجيا   -ج
انخاارى،  يااج يتلااه  واوقااف أاياااي ناال ماا ه  عاان نشاار م هيااه بااني أاياااي املاا اه  ، الصااحاب  وأئماا  املاا اه 

 .  إىل الدعوة ا نيالمي  بني  ري املسلمنييفر نل 

 .وصلى اهلل ونيلم على نيينا  مد وعلى آله وصحيه ونيلم

 وكتبه
 محمد جبر األلفي. د.أ
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 ملخص تنفيذي
 

يتناول هذا البحث احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالمية من حيث التعريف واألمهية واألصول واملصادر 
تصر واامتة مجلةة، ولل  استاابة والنتائج املرجوة من احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالمية، إضافة إىل متهيد خم

 . الستكتاب فضيةة أمني مجلع الفقه اإلسالمي الدويل الذي حدد العنوان والعناصر

بني أتباع املذاهب اإلسالمية احلوار باملتعةق  وضوع السابع من موضوعات املؤمتراملضلن بحث ال اأيت هذي
 .مجلع الفقه اإلسالمي الدويلبتنظيم املعقود يف رحاب جامعة اإلمام حملد بن سعود اإلسالمية 

حثي وأصوله والنتائج املرجوة منه، وأمهيته نتائج مهلة تتعةق مبفهوم احلوار  إىلبحث الا وقد اةص هذ
، وتبينت أمهيته من وليس فقط مراجعة الكالم بني فردين أو طرفني تبني أن مفهوم احلوار هو أسةوب حياة

ية الشريفة ومن السنة النبوية الكرمية وكذل  من سةف األمة وأئلتها القرآن احلوارية االل ضرب األمثةة
اطاب ديين متوازن ومنهج التوسط قيامه عةى  احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالمية ولعل أهم أصولاألعالم، 
يم وااصة ق ، والرتبية عةى القيم املشرتكةوكذل  نشر العةم الشرعي فقه الواقعالتأكيد عةى و  واالعتدال،

وقد أكد عةى أمهية مصادر احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالمية املتلثةة . السالم والتسامح واالحرتام والتعايش
يف الكتاب الكرمي والسنة النبوية وتراث سةف األمة اجمليد املتلثل يف التنظري العةلي والتطبيق العلةي لثقافة 

 . احلوار

لتعزيز نشر ثقافة احلوار بني أتباع املذاهب  املؤسساتيةو  الفردية أمهية تضافر اجلهود إىلبحث كلا اةص ال
   .وفقا لتنوع وتفاوت الناس يف أفهامهم ومعارفهم وعقوهلم وألواهنم وألسنتهم وطبائعهم اإلسالمية
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 :تمهيد
ار احلو احللد هلل رب العاملني والصالة والسالم عةى الرسول األمني وعةى آله وصحبه أمجعني، أما بعد، ف

والعيش والتعايش السةلي أصبح ضرورة من ضرورات احلياة الكرمية بل أصبح من مميزات هذا العصر احلديث، 
عةى الرغم من كون احلوار ثقافة إسالمية صرفة، هلا أصوهلا وجذورها املعرفية إن كان يف كتاب اهلل  .الرغيد

أو يف هدي سةف األمة وتراثها اجمليد، فثقافة  الكرمي أو يف سنة اامت النبيني واملرسةني حملد بن عبداهلل 
 .  احلوار نظريا وعلةيا انتشرت مع انتشار واتساع رقعة اإلسالم وفتوحات املسةلني

محةة  وا، وقدر املسةلني أن يكونمث إن الوجود اإلسالمي يف العامل أمر طبعي وسنة كونية وإرادة شرعية
قل هذه ): هداة لةبشرية متأسني بسيد البشرية حملد بن عبداهلل  الرسالة اخلتامية لألديان السلاوية فيكونوا

 ، ويف التأسي بسنة املصطفى الكرمي (801: يوسف ، سورةسبيةي أدعوا إىل اهلل عةى بصرية أنا ومن اتبعين
من ، وكذل  ما دأب عةيه سةف األمة يف التعايش مع أتباع األديان املختةفة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة

 . يف الدين، فكيف بالتعايش مع املخالف يف املذهب، فهو بال ش  من باب أوىل التعايش مع املخالف

ولل  حسب ، تعريفه، أمهيته، أصوله، مصادره، النتائج املرجوة منه: احلوارتناول ذي يالا البحث ويف هذ
وتاريخ  4082/ أ ف أ/ 426فضيةة أمني مجلع الفقه اإلسالمي الدويل مبوجب اخلطاب رقم طةب وحتديد 

لذا فإن الباحث جيدها فرصة ساحنة لتقدمي جزيل الشكر وعظيم االمتنان جمللع هـ ومرفقاته، 48/1/8222
ر الكبري وعةى إضافة موضوع مهم وحيوي أال وهو موضوع الفقه اإلسالمي الدويل عةى تنظيم هذا املؤمت

لد بن سعود اإلسالمية، هذه اجلامعة الرائدة يف ادمة احلوار، وكذل  ميتد الشكر والتقدير جلامعة اإلمام حم
الدين واملةي  والوطن، جامعة األصالة واملعاصرة، جامعة القيادة والريادة العةلية واملعرفية عةى استضافتها هذا 

النفع والتسديد، واحللد هلل رب بحث ال جل جالله املسؤول أن جيعل فيلا يقدمه هذا واهللاملؤمتر القيم، 
   .عاملنيال

 :تعريف الحوار
احلوار هو أن يتناول الكاَلم شخصان أو أكثر عن طريق السؤال واجلواب بشرط وحدة املوضوع أو 

 . اهلدف فيتبادالن احلديث حول أمر معني، وقد يصالن إىل نتياة، أو يؤجالن احلوار إىل وقت آار

منها الوصول إىل احلقيقة بعيدا عن  احلديث بني طرفني أو أكثر حول قضية معينة، اهلدفواحلوار هو 
  .اخلصومة والتعصب، بل بطريقة عةلية، وال يشرتط فيها احلصول عةى نتائج فورية

ويكاد يكون التعريف األنسب  .مراجعة الكالم وتداوله بني طرفني واألاذ والرد فيهكلا أن احلوار هو 
ول إىل احلقيقة، أو لتصويب رأي أحدمها، أو لةتفاهم بني فردين فأكثر، ولل  لةوص اأسةوبلةحوار هو أنه 

 . أسةوب حياة، أي أن احلوار هو ألي غرض يسعيان إليه من هذا احلوار
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ومن هذا يتبني جبالء أن احلوار هو أسةوب لةتفاهم بني فردين فأكثر، ولل  لةوصول إىل احلقيقة، أو 
 . لتصويب رأي أحدمها، أو ألي غرض يسعيان إليه من هذا احلوار

نظرا لكون الةغة العربية لغة ثرية فقد جاءت العديد من األلفاظ واملرادفات القريبة من احلوار، مثل اجلدل و 
واملناظرة واملناقشة وغريها من املصطةحات الثرية يف الةغة العربية مما يتوجب متييز احلوار عن الصور واأللفاظ 

 :واملرادفات األارى، حسب ما يةي

 :الجدل: 1
قابةة احلاة باحلاة، واجملادلة هي املناظرة واملخاصلة، بينلا احلوار ال يهدف إىل مقارعة اجلدل هو م

 .احلاة باحلاة أو اخلصومة، وإمنا هو يف األصل حديث هادئ بني فردين أو أكثر

وجدير بالذكر أن هناك جداًل ممدوحًا أو حملوداً، وآار مذمومًا أو مكروهاً، فاجلدل امللدوح هو جدل 
أو طريق احلق، بينلا اجلدل املذموم هو جدل الباطل، أو ما يؤدي إليه، ولذل  يذهب اإلمام الفخر احلق 

أحدمها لتقرير احلق، واآلار لتقرير الباطل، أما اجلدال يف تقرير احلق فهو مهلة : الرازي إىل أن اجلدال نوعان
موم، والقرآن الكرمي زاار هبذين النوعني من ــ أما اجلدال يف تقرير الباطل فهو مذ، األنبياء ــ عةيهم السالم

 .اجلدال سواء أقام به الرسل واألنبياء وهو اجلدال احمللود، أم مارسه الكفار وهو اجلدال املذموم

 :المناظرة: 2
املناظرة هي كالم بني فردين أو فريقني حول موضوع معني، لكل منهلا وجهة نظر فيه ختالف وجهة نظر 

ثبات وجهة نظره وإبطال وجهة نظر اصله، مع رغبته يف ظهور احلق واالعرتاض به لدى اآلار، فهو حياول إ
ظهوره، فهي تقوم عةى وجود التضاد بني املتناظرين لالستدالل عةى إثبات أمر يتخاصلان فيه نفيًا وإجياباً، 

حاورين، أو وجود بغية الوصول إىل الصواب، أما احلوار فإنه ال يقوم عةى وجود التضاد بني الطرفني املت
 .اخلصومة بينهلا

 :المناقشة: 3
تأيت املناقشة مبعىن احملاسبة واالستقصاء، وهي نوع من التحاور بني فردين أو طرفني، لكنها تقوم عةى 

 .أساس استقصاء احلساب، وتعرية األاطاء، وإحصائها

، اًل من الكالم بني طرفني أو أكثرواحلقيقة أن ألفاظ احلوار واجلدل واملناظرة واملناقشة ميكن أن تعين أشكا
 .الصور هذه كل إىل احلوار ميتد أن ميكن إل متدااةةولكنها 
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 :أهمية الحوار
تتضح أمهية احلوار يف الكتاب الكرمي، فاهلل عز وجل حاور املالئكة والرسل واألنبياء الكرام، وحاور  

 حاور األنبياء والرسلكلا   .الزوج والزوجة جل يف عاله إبةيس عةيه من اهلل ما يستحق، واستلع اهلل حلوار
 حوار مؤمن آل فرعون وحوار مؤمين اجلن مع قومهم وحوار موسى مع اخلضرهناك أقوامهم، و  عةيهم السالم
، وغري لل  من األمثةة وحوار فرعون مع املأل حوله مع اهلدهد عةيه السالم وحوار سةيلان عةيهلا السالم،

 .الكرمي القائلة عةى احلوار مبختةف أنواعه ومستوياته الكثرية الواردة يف القرآن

وََكاَن َلُه ثََمٌر فَ َقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِورُُه َأنَا َأْكثَ ُر ﴿: وقد ورد لفظ احلوار يف القرآن الكرمي بقوله تعاىل
َقْد َسِمَع اللَُّه قَ ْوَل ﴿ : ، كلا قال تعاىل خياطب نبيه الكرمي"42سورة الكهف " ﴾ِمنَك َمااًل َوَأَعزُّ نَ َفًرا

: سورة اجملادلة"﴾ الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيرٌ 
سورة الكهف يف القرآن الكرمي، يف ثالثة مواضع، اثنتان منها يف وردت مشتقات كةلة احلوار أي أن ". 8

ثالثة مواضع أيضا، وحيل اجلدل يف كلا ورد لفظ اجلدل احمللود يف القرآن الكرمي . والثالثة يف سورة اجملادلة
 . احمللود حمل احلوار

وتظهر أمهية احلوار يف السنة النبوية الكرمية بشكل واضح وتتاةى فيلا أثر عن النيب صةى اهلل عةيه وسةم 
السالم ومع الصحابة الكرام رضوان اهلل عةيهم وزوجاته أمهات املؤمنني رضوان اهلل  يف حواراته مع جربيل عةيه

ومع العديد من الوفود مثل وفد نصارى جنران ومع اليهود وغريهم، ومع كفار قريش وصناديدها، عةيهن، 
ليت يتضح جبالء فالسنة النبوية الكرمية مةيئة باملواقف والقصص ا. فاألمثةة عةى لل  كثرية ومشهورة ومعةومة

 . باحلوار وجعةه ركيزة أساسية يف الدعوة إىل اهلل جل يف عاله اهتلام الرسول الكرمي 

والنبوي باحلوار كون البشر ليسوا عةى مستوى واحد يف الفهم  ولعل التفسري األقرب هلذا االهتلام القرآين
هم وطبائعهم، حلكلة إهلية، وصدق اهلل إل والعةم بل خمتةفني يف أفهامهم ومعارفهم وعقوهلم وألواهنم وألسنت

لذل  (. ولو شاء رب  جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتةفني إال من رحم رب  ولذل  اةقهم: )يقول
ة التفاهم اليت جتلع ولغ. مداركهم ومعارفهم وعقوهلمااتةف الناس يف آرائهم ومذاهبهم واجتاهاهتم وتتفاوت 

 .  كان أسةوب حياة لةلاتلع  هؤالء البشر هي احلوار إلا

الش  يف أن البشرية وصةت إىل مستوى من الرقي احلضاري والتقدم العةلي، األمر الذي جعةها تدرك 
ظهر يضرر احلروب والصراعات والنزاعات بكوهنا أداة غري إنسانية يف حسم اخلالفات بني البشر، وحينئٍذ 

شر، فبداًل من الةاوء إىل العنف، يكون اإلقناع اري وسيةة احلوار وسيةًة فعالة وناجعة يف التفاهم بني الب
اورة احملفاحلوار وسيةة لوأد األفكار املتطرفة واآلراء املعادية لإلنسان؛ ألنه من االل . لةتسوية الودية بني البشر

 . قاحلميكن إظهار 
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عل اجلواب املناسب هو وقد يتبادر إىل ألهان البعض سؤال عن سبب االهتلام باحلوار يف هذا الزمان، ول
أن احلوار وسيةة وليس غاية، مث تأكيد مكانة وأمهية احلوار يف اإلسالم ليس فقط من االل بيان أمهيته النظرية 

يف التطبيق العلةي هلذا احلوار بني خمتةف أتباع املذاهب هو والتنظريية؛ بل من االل بيان أن التحدي 
يف قفص االهتام، بل حباجة إىل من يظهر حقيقته قوال وعلال  فالدين اإلسالمي احلنيف ليس. اإلسالمية

وسائةها، بل أسةوب حياة حيافظ عةى األصالة  نفاحلوار ليس مؤامرة أو وسيةة م. وااصة يف تطبيقات احلوار
اليت سادت يف املدينة تة   "حياة أسةوب احلوار"وال يغفل املعاصرة، ومن أهم األمثةة اإلسالمية لتطبيقات 

أن احلوار كان أسةوب  عةى ورة ويف القدس ودمشق وبغداد والقاهرة واألندلس وغريها من األمثةة الصادقةاملن
لذل  فاالهتلام مؤارا باحلوار إمنا هو حراك متنوع جتاه نشر ثقافة احلوار لتكون ثقافة . نظريا وتطبيقيا حياة

 . بقة لةحوار قوال وعلالحلضارة املسةلني املط ا، ويعد استلرار تنظريية وتطبيقية سائدة

 :أصول الحوار
 :لةحوار أصول كثرية، لعل من أمهها ما يةي

 :تحديد موضوع الحوار .1
حوار موضوع رئيس حمدد، تتفرع عنه موضوعات مشتقة منه، فتحديد املوضوع يعين عةم  لكل

، وكل لل  مرده وحدة األطراف به أواًل، وجريان احلوار يف نطاقه ثانياً، والوصول إىل نتائج وتوصيات ثالثاً 
 .املوضوع دون التشتت، والرتكيز دون التوزع، ودوران الفكر يف دائرة حمددة حتديداً دقيقاً 

 :تحديد زمان ومكان الحوار .2
هناك حوارات آنية أو جانبية جتري بني اجلالسني يف وسائط النقل واملواصالت، أو الواقفني يف الطريق أو 

وامللنهج فهو الذي يتم حتديد زمانه ومكانه ولل  كي يستعد كل طرف إلجراء الشارع، أما احلوار املتكامل 
 .احلوار بصورة واعية ومتكامةة

 :العلم .3
ومن . جيري احلوار بني متحاورين يعةم كل منهلا حقيقة القضية أو املسألة اليت يتحاوران يف نطاقها

القضية أو املسألة، أما إلا كان أحدمها عاملاً، األمهية مبكان أن يكون لكل متحاور العةم الكايف والناضج هبذه 
 .واآلار جاهاًل، فإن احلوار يفقد قيلته املعرفية

 : الهدوء والثقة بالنفس .4
ملباشرة العلل احلواري  تؤهةهميقدم احملاوران أو احملاورون بطريقة هادئة لةحوار متلتعني بثقة نفسية 

اور باخلةق احلسن، فيتكةم بصوت مناسب، ويسب   بطريقة منتاة، واهلدوء والثقة بالنفس تةزم احمل
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كةلاته، وينشئ أفكاره هبدوء وسكينة، فال يغضب وال يصرخ، وال يتشدد ألنه حدد موضوعه، فيحاول 
 .توصيل رسالته بأداء صويت هادئ مطلئن قدر الطاقة

 :االلتزام بوقت حمدد يف الكالم .5

تااهاًل حق اآلار يف الكالم، غري مبال به، ومبن يتعني أال يستأثر احملاور بالكالم ويستطرد فيه، م
ومن اخلري لةلحاور أن ينهي كالمه، . يسلعه، يقوده يف حديثه العاب والشهرة والثناء مما يثقل عةى السامعني

 . واآلار أو الناس متشوقة لةلتابعة ومستلتعة بالفائدة

 :االتفاق على مرجعية فكرية واحدة .6
د من حتديد أصل معني يرجع إليه عند االاتالف ملعرفة احلق من الباطل، لكي يكون احلوار ناجحًا الب

فاملرجعية هنا تعين مجةة حقائق أو أحكام شرعية أو مبادئ عةلية تعد هي املعيار لوزن الصدق من الكذب، 
 .أو احلق من الباطل، أو الصواب من اخلطأ

 :االلتزام بالقواعد المنطقية .7
إىل مقارعة احلاة باحلاة واستخراج أدلة االستدالل، وبيان طرق اإلثبات أو  القواعد اليت تفضيب االلتزام

الربهان، وكل لل  من استخدامات العقل البشري الناضج، فال يتقبل اإلنسان إال ما هو صحيح عقاًل، وال 
 .يقنع اآلار إال بوسائل اإلقناع املعروفة

 :الخطاب الديني المتوازن وسمة االعتدال .8
الم إقبال عةى الغري وسعي حثيث لربط جسور التعارف بني الناس ويف لل  يقول اهلل عز إن جوهر اإلس

يا أيها الناس إنا اةقناكم من لكر وأنثى وجعةناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند اهلل : )وجل
يروي   -رمحه اهلل -واملعىن ليحصل التعارف بينهم، ولذا فإن اإلمام البخاري(. 82: سورة احلارات أتقاكم،
أكرمهم : "قال أي الناس أكرم؟: سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال عنه اهلل رضي هريرةأن أبا 

نبي اهلل، ابن نبي اهلل، ابن  يوسف فأكرم الناس: "قال. ليس عن هذا نسألك: قالوا" عند اهلل أتقاهم
: قال. نعم: قالوا"العرب تسألوني؟ فعن معادن : "قال. ليس عن هذا نسألك: قالوا". خليل اهلل

فلعقد األمر الفقه يف الدين، وكم هو مجيل الربط ". فخياركم في الجاهلية خياركم في اإلسالم إذا فقهوا"
بني التذكري بأصل اةق الذكر واألنثى وجعةهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا وبني التذكري بالتقوى  الكرميالقرآين 

 .معيارا لألكرم

ال والوسطية مسة بارزة جتّةي صور مساحة اإلسالم وتربز حماسن هذا الدين ورعايته لةلثل مسة االعتد
: وكذل  جعةنكم أمة وسطا، سورة البقرة: )األاالقية العةيا والقيم اإلنسانية الكربى، يقول احلق تبارك وتعاىل
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دين فال هم أهل غةو فيه وال إمنا وصفهم بأهنم وسط لتوسطهم يف ال: قال ابن جرير الطربي رمحه اهلل(. 822
وهذه الوسطية ليست ميزة فحسب بل قيلة من أعةى . هم أهل تقصري فيه ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه

القيم الشرعية املبّينة لسلاحة هذا الدين، ألن كال يدعي الوسطية لةفرقة الناجية، ولكن املصطفى صةى اهلل 
، وهذا املعيار يةتقي مع قوله تعاىل عن الصحابة (ا عةيه وأصحايبما أن: )عةيه وسةم قال عن الفرقة الناجية

ين اتبعوهم والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذ: )رضوان اهلل عةيهم  والذين اتبعوهم بإحسان
 اهلل عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنت جترى حتتها األهنار االدين فيها أبدًا لل  الفوز العظيم، بإحسان رضي
فالذين يرتمسون الوسطية هم معظم األمة وهم الفرقة الناجية وهم أيضا املةتزمون بسنة (. 800سورة التوية، 

النيب صةى اهلل عةية وسةم وسنة اخلةفاء الراشدين اليت أمجع عةيها الصحابة رضوان اهلل عةيهم  ومن هنا جاءت 
يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين أن اهلل عز وجل  واملعىن هلذه اآلية الكرمية. تسليتهم أهل السنة واجللاعة

والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم، والنعيم  واألنصار المهاجرين من
 .المقيم

لذا فإن حاجة أتباع املذاهب اإلسالمية خلطاب ديين متوازن وإىل منهج التوسط واالعتدال ونشر ثقافة 
كحاجتها لةلاء واهلواء، وهذه احلاجة تشكل هاجسا لكل غيور عةى الدين اإلسالمي احلوار حاجة ماسة  

ولكل مهتم بشأن املسةلني يف شىت بقاع األرض، كيف ال واحلوار وسيةة فاعةة لةتفاهم والتعايش واالندماج 
مان ومكان، وال فاإلسالم دين صاحل لكل ز . اإلجيايب وإيضاح الصورة احلقيقية واجلةية عن اإلسالم واملسةلني

يعين هذا أن املسةلني صاحلون لكل زمان ومكان، فهناك فرق بني األمرين جةي وواضح، يستدعي من 
 . املسةلني بذل املساعي احلثيثة ليكون األمر كذل  لةلسةلني مع إسالمهم

 : فقه الواقع .9
اقف املصريية، ففقه الواقع فقه الواقع عةم أصيل تبىن عةيه كثري من العةوم واألحكام، ويف ضوئه تتخذ املو 

بل كان الرسول صةى اهلل عةيه وسةم أفضل من فهم الواقع وتعامل معه باقتدار، ومن ليست ثقافة جديدة، 
لل  ملا وجه املستضعفني من صحابته باهلارة إىل احلبشة، ومل يوجههم إىل فارس أو الروم، يبني لل  صةى 

؟ وأيضا !، أليس هذا فهلا لةواقع وتعامال راقيا معه"ظةم عنده أحدإن فيها مةكا ال ي: "اهلل عةيه وسةم بقوله
وما حصل من االتفاق عةى  املنورة، املدينةبعد فرتة وجيزة  يثرب اليت مساها هارته صةى اهلل عةيه وسةم إىل

لا فه وثيقة املدينة أول دستور مدين وضعه املصطفى صةى اهلل عةيه وسةم ملختةف طوائف املدينة، أليس هذا
َلَقْد َكاَن َلُكْم يفي : )؟ واحلق تعاىل يقول!معه وقراءة واعية لألحداث مبختةف أنواعها اً مناسب لةواقع وتعامالً 

َر َولََكَر الةََّه َكثيرياً، سورة األحزاب والشيخ عبد  (.48: َرُسولي الةَّهي أُْسَوٌة َحَسَنٌة ليَلْن َكاَن يـَْرُجو الةََّه َواْليَـْوَم اآْلاي
عةى معناها ( ال إله إال اهلل)محن بن سعدي رمحه اهلل لكر يف تفسريه أن فقه املسةم لواقعه من لوازم معرفة الر 
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الصحيح، ومل ال؟ وبفقه الواقع يكتلل مبدأ حتقيق الوالء والرباء، وهذا املبدأ أصل من أصول عقيدة التوحيد 
 (.ال إله إال اهلل)اليت جاءت هبا 

بفهم سةيم له مقومات عديدة لعل من أمهها القناعة بأمهيته  زال النص عةى الواقعإنوفقه الواقع الذي هو 
والتفاعل اإلجيايب مع والتعةيل والتأصيل الشرعي له وسعة االطالع وجتدده والقدرة عةى الربط واملقارنة والتحةيل 

 .عةى الصورة املثةىنشر ثقافة احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالمية إن حتقق لل  فهو كفيل ب. الواقع

 :والتعايش حتراماالالسالم والتسامح و : التربية على القيم المشتركة .11
حرتام املتبادل وااصة ما يتعةق بالسالم والتسامح واالأصول احلوار الرتبية عةى القيم املشرتكة من أهم 

رتتبة عةى تصديق األنبياء م من مقاصد النبوة ووظائف الرسالة واصائص اهلوية ومن اآلثار املالسالف ،والتعايش
وإتباع املرسةني فلا من نيب بعثه اهلل تبارك وتعاىل إىل قوم إال ووعدهم بتحقق السالم والطلأنينة وزوال اخلوف 

َونُرِيُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا  : قال تعاىل ،واالضطراب عن األفراد واجملتلعات إن هم اتبعوا الرسالة
َونَُمكَِّن َلُهْم ِفي اأْلَْرِض َونُِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما   أْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَوارِثِينَ ِفي ا

ُهم مَّا َكانُوا َيْحَذُرونَ   .جاء لتحقيق العدل ورد الظةم والضيم فالدين. (6، 5: سورة القصص)  ِمن ْ

اليوم دينا حيقق السالم ويوقف احلروب والنزاعات اليت أهنكت بين اإلنسان غري الدين ولن جتد البشرية 
َر   :، قال تعاىل، والدين املعترب عند اهلل هو اإلسالمومنه السالم اإلسالمي، فاهلل هو السالم َوَمن يَ ْبَتِغ َغي ْ

الرتبية لذت فإن  .(15: سورة آل علران)  اْلَخاِسرِينَ اإِلْساَلِم ِديًنا فَ َلن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن 
وااصة ما يتعةق . أصل من أصول احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالميةعةى القيم مبختةف أنواعها منذ الصغر 
وفق املنظور اإلسالمي، فضيةة أاالقية، وضرورة مجتلعية،  والتسامح ،بنشر ثقافة االحرتام املتبادل والتسامح

من مقتضيات القيم  و، بل هضعفسةوك وموقف ليس دليل التسامح فل لضبط االاتالفات وإدارهتا، وسبي
فالغةظة والشدة والعنف يف العالقات االجتلاعية واإلنسانية، هي املناقضة لةقيم، . ومتطةبات االلتزام باملبادئ

يؤدي امح الذي يقود التعايش فإن التسلذا و . وهي دليل ضعف واواء املضادة لطبيعة متطةبات احلياة وهي
رائح اجملتلع، هو من صليم القيم شاالستقرار االجتلاعي وتطوير أواصر وأسباب التعاون بني خمتةف إىل 

 اته اإلنسانية واالجتلاعية لدواعٍ اإلسالمية النبيةة، وكل إنسان االف لل ، ومارس الغةظة والشدة يف عالق
فاألصل يف العالقات االجتلاعية  ،دة ومتنوعة لتربير موقفه الغةيظعديخمتةفة، هو الذي حيتاج إىل مربرات 

قول احلق تبارك   -رمحه اهلل– ر ابن كثريفسّ واإلنسانية، أن تكون عالقات قائلة عةى احملبة واملودة والتآلف، 
يِن وَ   : وتعاىل َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ َأن تَ بَ رُّوُهْم  َلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكمْ اَل يَ ن ْ

أي ال ينهاكم عن اإلحسان إىل الكفرة  (1: سورة امللتحنة) َوتُ ْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 
َوتُ ْقِسطُوا  ،  أي حتسنوا إليهم  َأن تَ بَ رُّوُهمْ    ، الذين ال يقاتةونكم يف الدين، كالنساء والضعفة منهم

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=60&ayano=8#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=60&ayano=8#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=60&ayano=8#docu
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نة والرسول صةى اهلل عةيه وسةم مات ودرعه مرهو  .  ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ   ، أي تعدلوا   ِإلَْيِهمْ 
ا طعاما ألهةه فافتكها أبوبكر وسةلها إىل عةي رضي عند يهودي بثالثني أو عشرين صاعا من شعري أاذه

 ؟!هذا يف شأن املخالف يف الدين فكيف يكون األمر مع أتباع املذاهب اإلسالمية. اهلل عنهم أمجعني

عةى القيم وااصة القيم العةيا أو الدينية تباع املذاهب اإلسالمية يتوجب االهتلام واحلرص عةى تربية أ
لعدل واإلحسان واحلكلة، والقيم احلضارية مثل االستخالف لعلارة األرض واحلرية مثل احلق والعبودية وا

واملسؤولية واملساواة والعلل والقوة واألمن والسالم واجللال، والقيم اخلةقية أو السةوكية مثل الصدق والرب 
فاء ل واحملبة واألاوة والو واألمانة والصرب والشكر واحلياء والنصح والرمحة واإلاالص واإلتقان والتعاون والتكاف

ومن اإلميان حسن اخلةق، بل اخلةق هو اإلميان؛ فعن رسول اهلل صةى اهلل والعطاء واحلرص عةى حسن اخلةق، 
ما : قةت. اإلسالم طيب الكالم وإطعام الطعام: عةيه وسةم يف حديث عند اإلمام أمحد لعلرو بن عبسة

: قال. من سةم املسةلون من لسانه ويده: سالم أفضل؟ قالأي اإل: قةت . الصرب والسلاحة: اإلميان؟ قال
  .اةق حسن: أي اإلميان أفضل؟ قال: قةت

 :نشر التعليم الشرعي .11
فبه يرفع اهلل  ،فضل ما اكتسبته النفوس وعلرت به القةوب وشغةت به األوقاتأعةم الكتاب والسنة 

 سورة) ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت يَ ْرَفِع اللَُّه الَّ   :قال اهلل تعاىل ،ارينآأقواما ويضع 
ر وشفاء الصدور هو امليزان الذي توزن به ئفعةم الكتاب والسنة حياة القةوب ونور البصا ،(88: اجملادلة

 .الرجال واألقوال واألعلال

 :قال اإلمام أمحد رمحه اهلل ،فال غىن لةعبد عنه طرفة عني ،فوق كل حاجة ىل العةم الشرعيإفاحلاجة 
فالرجل حيتاج إىل الطعام والشراب مرة أو مرتني وحاجته إىل ، الناس إىل العةم أحوج منهم إىل الطعام والشراب

وبه يعرف أمره وهنيه وحدوده  ،الشرعي يعرف املؤمن ربه بأمسائه وصفاته وأفعاله موبالعة ،فاسهنالعةم بعدد أ
  ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء قال جل لكره  ،ية اهلل سبحانه وتعاىلوشرعه وهبذا كةه تتحقق اش

قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية أي إمنا خيشاه حق اشيته العةلاء العارفون به  ،(41: فاطر سورة)
 .أكثرألنه كةلا كانت املعرفة له أمت والعةم به أكلل كانت اخلشية أعظم و 

والعةم الشرعي يعد إحدى أهم الضرورات اليت حتتاجها األمة اليوم فبالعةم الصحيح املأاول من الكتاب 
ىل ساحات إوالسنة وبالتعةيم والدعوة اخلالصة املثابرة خترج األمة من أنفاق التعاسات والظةلات واالنتكاسات 

ومي إلصابة هنج الوسطية واالستقامة فالعةم هو والعةم الشرعي هو السبيل الق ،السعادة والعز واالنتصارات
 .الضلانة األوىل اليت حتفظ مسرية العبد من الغةو يف دين اهلل أو التقصري فيه

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=60&ayano=8#docu
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ن الكرمي عةى نبينا حملد صةى اهلل عةية وسةم يف غار حراء حينلا أمر ول القرآز واالهتلام بالعةم بدأ بن
وا يف طةب ار اإلسالم وعةى مر العصور واألزمان هلذا األمر فادّ وامتثل املسةلون منذ ف ،بالقراءة هاهلل نبي

يف احلرمني الشريفني  ئل التعةيماوقد عرف املسةلون األو  ،العةم والسعي يف حتصيةه امتثاال ألمر املوىل عز وجل
لقرويني هـ مث يف جامعة ا810يف جامعة قرطبة اليت أنشئت يف األندلس عام انتشر ىت ، حويف اجلوامع واملساجد
. ـه 614هـ  وجامعة الزيتونة يف تونس عام 263هـ ويف جامعة األزهر يف مصر عام 425يف املغرب عام 

وتة  املؤسسات ظهر فيها جبالء احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالمية تنظريا وتطبيقا علةيا عةى مر العصور 
 .واألزمنة

الهتلام او  يات ألتباع املذاهب اإلسالميةاملستو ولذل  فإن نشر التعةيم الشرعي عةى خمتةف األصعدة و 
به وبالعةلاء الربانيني الذين حيلةون العةم الشرعي من شأنه تزويدهم بالعةم واملعرفة والبيان الصحيح من 

يكون لل  أصل من أصول احلوار بني أتباع املذاب اإلسالمية فيظهر احلق ويسةم به من نيته الكتاب والسنة ل
  . ىل احلق عن طريق العةم الشرعيوهدفه الوصول إ

 :مصادر الحوار
مصادر احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالمية تنحصر يف الكتاب الكرمي والسنة النبوية املطهرة وتطبيقات 

رمبا أشري هنا و سةف األمة، لذا فإن القرآن الكرمي مةيء وكذل  السنة النبوية الكرمية كلا مت بيانه بأمثةة احلوار، 
، فةلا جاَء أدىن ماٍء من  مع احلباب رضي اهلل عنه يف يوم بدٍر، حيث سار رسول اهلل صة الرسول قإىل 

يا رسول اهلل، أمنزاًل أنزلكه اهلل ليس لنا أن نتعداه وال نقُصَر :  بدٍر نزل عةيه، فقال احلباُب بن املنذري 
يا رسول اهلل، فإن : ُب واملكيدة، قال احلبابُ بل هو الرأي واحلر  : عنه، أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ فقال

، مث غوِّر كل بئٍر هبا إال واحًدا، مث احفر  هذا ليَس مبنزٍل، ولكن اهنض حىت جتعل اآلبار كةَّها من وراءي ظهركي
قد أشرت  : عةيه حوضا، فنقاتُل القوَم ونشرُب وال يشربون، حىت حيكم اهلل بيننا وبينهم، فقال رسول اهلل

يَْدُل عةى التواضعي وقبولي الرأي الصوابي !  ويا له من موقٍف عظيٍم من رسول اهلل. ، ففعل لل بالرأي
أفرغَت  :مع عتاةي املشركني، كيف يسلُع مينهم بيُكلِّ ُحسٍن وإصغاٍء، مث يقولُ   حوار النيبّ . واحلوار والشورى

 .يا أبا الوليد، فريُد عةيه حاته بالقرآن

مع صحابته األنصار رضوان اهلل عةيهم بعد غزوة حنني،  ر قام به رسول اهلل ومثال حواري نبوي آا
أربعة وعشرون ألفا من اإلبل  ،الغنائم الكثرية ثبتوا وفرَّ غريهم فتغريت موازين املعركة وحيزت لرسول اهلل فقد 

تة  الغنائم وقسلها   كنه وزع يوما خبيال ول وأربعون ألفا من الغنم وآالف األوقيات من الفضة ومل يكن 
كةَّها عةى املؤلفة قةوهبم ومسةلة الفتح فدعا أبو سفيان وأعطاه وبنوه ثالمثائة من اإلبل ودعا األقرع بن حابس 
وأعطاه مائة من اإلبل ودعا صفوان بن أمية وأعطاه مائة من اإلبل ودعا عيينة بن حصن وأعطاه مائة من 
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وأمَّا األنصار فةم يعطهم منها شيئا فوجدوا عةيه يف  ،ات الضخلةاإلبل وأعطى لةلؤلفة قةوهبم تة  األعطي
لقي قومه فأعطاهم وتركنا، أعطاهم وسيوفنا تقطر من  نفوسهم حىت قال بعضهم يغفر اهلل لرسول اهلل 

فيطةب من سعد بن عبادة رضي اهلل عنه أن جيلع له األنصار فالعهم  وتبةغ الكةلة رسول اهلل  .دمائهم
يا معشر األنصار ما مقالٌة بةغتين عنكم : اطيبًا فقال س فيها غريهم مث وقف فيهم رسول اهلل يف قبة لي

أوجدمت عةيَّ يف لعاعة من الدنيا أعطيتها أقوامًا أتألفهم هبا إىل اإلسالم ووكةتكم إىل إسالمكم يا معشر 
يب؟ أمل أجدكم متفرقني فألف اهلل  األنصار أمل أجدكم ضالاًل فهداكم اهلل يب؟ أمل أجدكم عالة فأغناكم اهلل

بني قةوبكم يب؟ فقالوا مجيعاً بةسان واحد هلل ولرسوله املنُّ والفضل، مث قال يا معشر األنصار أال جتيبون فقالوا 
قُتم أتيتنا  مب جنيب يا رسول اهلل هلل ولرسوله املنُّ والفضل فقال  صدِّ ُُ أما إنَّكم لو شئتم لقةتم فَةَصَدقُتم وًل

أال جتيبون يا معشر األنصار فقالوا هلل . ا فصدقناك وطريدا فآويناك وخمذوال فنصرناك وعائال فآسيناكمكذب
ولرسوله املن والفضل وأجهشوا بالبكاء حىت ااضةت حلاهم بدموعهم فقال صةى اهلل عةيه وسةم يا معشر 

أما واهلل لوال اهلارة  ؟ رحالكماألنصار أال يرضيكم أن يذهب الناس بالشاة والبعري وتذهبون برسول اهلل إىل
الةهم ارحم  ،ولو سة  الناس فاا وسة  األنصار فاا لسةكت فج األنصار ،من األنصار ألكنت امر 

 .فبكوا وقالوا رضينا برسول اهلل حظا وقسلا ،األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار

ملبادرة إىل احلديث معهم وسؤال كبريهم مث املوقف باحلوار وا وهنا يتضح كيف عاجل الرسول الكرمي 
املوقف بل بادر مبعاجلته بأهم وسيةة  التحاور معهم مجيعا وترقيق قةوهبم ومن مث إرضاؤهم، فةم يتااهل 

إنه أسةوب حواري . وهي احلوار املباشر، ومن االل احلديث الصادق واملكاشفة البينة وقصد احلق فقط ال غري
 .عالج املوقف حبكلة وروية، فهذا هدي نبوي فريد يف احلوارنبوي كرمي كان كفيال ب

ومن أمثةة احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالمية الكبرية ما دار بني الصحايب اجلةيل عبداهلل بن عباس رضي 
حيث يقول عن لل  بن عباس بنفسه ملا ارجت احلرورية اجتلعوا يف دار اهلل عنهلا مع اخلوارج أو احلرورية، 

. يا أمري املؤمنني أبرد بالظهر لعةي آيت هؤالء القوم فأكةلهم: ستة آالف أتيت عةيا رضي اهلل عنه فقةتوهم 
فخرجت إليهم و لبست أحسن ما يكون من حةل : قال ابن عباس. كال: قةت. إين أااف عةي : قال
تلعون يف دارهم قائةون فأتيتهم و هم مج: قال ابن عباس. كان ابن عباس مجيال جهريا: قال أبو زميل. اليلن

ما تعيبون عةي؟ لقد رأيت رسول : مرحبا ب  يا ابن عباس فلا هذه احلةة؟ قال قةت: فسةلت عةيهم فقالوا
قل من حرم زينة اهلل اليت أارج لعباده و : اهلل صةى اهلل عةيه و سةم أحسن ما يكون من احلةل و نزلت

كم من عند صحابة النيب صةى اهلل عةيه و سةم من أتيت: فلا جاء ب ؟ قةت: قالوا؟ الطيبات من الرزق
املهاجرين و األنصار ألبةغكم ما يقولون، املخربون مبا يقولون، فعةيهم نزل القرآن و هم أعةم بالوحي منكم و 

. بل هم قوم اصلون: ال ختاصلوا قريشا فإن اهلل يقول: و ليس فيكم منهم أحد؟ فقال بعضهم؟ فيهم أنزل
أتيت قوما قط أشد اجتهادا منهم مسهلة وجوههم من السهر كأن أيديهم و ركبهم تثين و : قال ابن عباس
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أاربوين مالا نقلتم عةى ابن عم : قةت. لنكةلنه و لننظرن ما يقول: عةيهم فلضى من حضر فقال بعضهم
أما : لواما هن؟ قا: قةت. ثالثا: رسول اهلل صةى اهلل عةيه و سةم و صهره و املهاجرين و األنصار؟ قالوا 

، و ما لةرجال (55:األنعام آية) ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ لِّلهِ  : إحداهن فإنه حكم الرجال يف أمر اهلل و قال اهلل تعاىل
و أما األارى فإنه قاتل و مل يسب و مل يغنم فةئن كان الذي قاتل  : قالوا. هذه واحدة: فقةت. و ما لةحكم

إنه : هذه اثنتان فلا الثالثة؟ قال: قةت. كانوا مؤمنني ما حل قتاهلمكفارا لقد حل سبيهم و غنيلتهم و لئن  
أرأيتم : قةت هلم. حسبنا هذا: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: قةت. حما نفسه من أمري املؤمنني فهو أمري الكافرين

. نعم :قالوا أن قرأت عةيكم من كتاب اهلل و من سنة نبيه صةى اهلل عةيه و سةم ما يرد به قولكم أترضون؟
أما قولكم حكَّم الرجال يف أمر اهلل، فأنا عةيكم ما قد رد حكله إىل الرجال يف مثن ربع درهم يف : فقةت

، إيىَل (35: املائدة آية) يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد َوَأنْ ُتْم ُحُرمٌ  :أرنب و حنوها من الصيد فقال
، فنشدتكم اهلل أحكم الرجال يف أرنب و حنوها من (35املائدة آية )  َذَوا َعْدٍل ِمْنُكمْ  َيْحُكُم ِبهِ   :قـَْوليهي 

الصيد أفضل أم حكلهم يف دمائهم و صالح لات بينهم؟ و أن تعةلوا أن اهلل لو شاء حلكم و مل يصري لل  
نَ ُهَما فَابْ َعُثوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق   :زوجها قال اهلل عز و جلو يف املرأة و . إىل الرجال بَ ي ْ

. نعم: قالوا ، فاعل اهلل حكم الرجال سنة مأمونة، أارجت عن هذه؟(25النساء آية ) َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها
قاتل ومل يسب ومل يغنم؛ أتسبون أمكم عائشة مث يستحةون منها ما يستحل من غريها، فةئن : أما قولكمو : قال

النَِّبيُّ َأْوَلى  : كفرمت وهي أمكم و لئن قةتم ليست أمنا لقد كفرمت فإن كفرمت فإن اهلل يقولفعةتم لقد  
فأنتم تدورون بني ضاللتني أيهلا صرمت إليها ( 6األحزاب آية )بِاْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأنْ ُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمََّهاتُ ُهْم 

حما امسه من أمري : وأما قولكم. نعم: قالوا ارجت من هذه؟أ: نظر بعضهم إىل بعض قةتف. صرمت إىل ضاللة
وم احلديبية كاتب سهيل بن رأيكم قد مسعتم أن النيب صةى اهلل عةيه و سةم ياملؤمنني فأنا أتيكم مبن ترضون و 

أكتب يا عةي هذا ما : أبا سفيان بن حرب فقال رسول اهلل صةى اهلل عةيه و سةم ألمري املؤمننيعلرو و 
ال و اهلل ما نعةم أن  رسول اهلل لو نعةم أن  رسول اهلل ما : فقال املشركون. يه حملد رسول اهللاصطةح عة
الةهم إن  تعةم أين رسول اهلل أكتب يا عةي هذا ما اصطةح : فقال رسول اهلل صةى اهلل عةيه و سةم. قاتةناك

قال عبد اهلل بن . النبوة حني حما نفسهعةيه حملد بن عبد اهلل فو اهلل لرسول اهلل اري من عةي و ما أارجه من 
 . فرجع من القوم ألفان و قتل سائرهم عةى ضاللة: عباس

وهنا يتضح كيف رجع مع عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنه ثةث من حاورهم فنااهم اهلل من الفتنة ملا 
يتوبوا وهة  الباقون ملا مل حتاور معهم ومسعوا منه ومسع منهم مث اقتنعوا باحلق والتزموا به فتاب اهلل عةيهم ل
وصحابته الكرام رضوان  ينتفعوا باحلوار الذي جرى تصحيحا لعقيدهتم ودعوة هلم القتداء هدي سيد البشر 

 .اهلل عةيهم
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وتعد  كلا أن تطبيقات احلوار لدى سةف األمة من األئلة األعالم والعةلاء الربانيني كثرية وواسعة جدا
، واشية اإلطالة، فإن قصة اإلمام مال  رمحه اهلل بني أتباع املذاهب اإلسالمية مصدرا مهلا من مصادر احلوار

يروى عن اإلمامي  .جديرة باالهتلام هبا والرتكيز عةيها حىت يتم استةهام العرب والدروس منها مع احلاكم العباسي
ف املرات، وَعَرضُه عةى سبعنَي من مالٍ  رمحه اهلل أنه ملا أّلف املوطأ مكث أربعني سنًة يؤلِّفُه، وقُرئ عةيه آال

ا تعب، ومع للَ  ملا بةغ اخلةيفَة املنصور كتاَب مال  وأعاَبه وقال إننا : العةلاءي، فأقّروه عةيه، وتعَب فيه أميَّ
، ال تفعْل رمح  اهلل سبقت منهم أقاويل: نريُد أن نـَُعليَلُه عةى األمصاري، ونَُأُمَرُهم باتباعيه، قال له اإلماُم مال 

ومسعوا أحاديَث ورووا روايات، وأاَذ كلُّ قوٍم مبا سبَق إليهم وما أتوا به، وعلُةوا بذل  ودانُوا به، كل لل  من 
مث من بعَدهم من التابعني، وردُّ الناس علا اعتقدُوه ودانوا به ـ يقصد املذاهب   ااتالف أصحاب رسول اهلل

همالفقيه األارى ـ أمٌر صعٌب شديٌد، فدع الناَس و    .ما هم عةيه، ودْع أهَل كلِّ بةٍد وما ااتاروا ألنفسي

 ن
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 تائج الحوار
كثي رة ج دا س واء عل ى مس تور األف راد أو إن نتائج احلوار املتوااة مـن تطبيقـه ونشـر ثقافتـه قـوال وعلـال 

ْم ِإالَّ َم ا َم ا ُأرِيُك  :الح واُر ب اَت ِش بَه مفق وٍد ف ي تعامالتِن ا حت ى ب ات منط   فرع ونالمجتمعات السيما وأن 
الحواُر م   نهٌج ش   رعي وح   ٌ  لك   لِّ ف   منهًج   ا للكثي   ر من   ا ف   ي تعامل   ه،  َأَرر َوَم   ا َأْه   ِديُكْم ِإالَّ َس   ِبيَل الرََّش   اِد،

ص  احِب رأي مواف  ٌ  أو مخ  الٌف، وم  ن ي  رفُو الح  وار وال يطبق  ُه ُيَخ  الُف الُس  َنَن الرباني  ة، ف  االختالُ  ف  ي 
إن كان األصُل هو الحُ  واالئ تال  وع دُم االخ تالِ ، لكنن ا ينبن ي أن ال آراِء الناِس ورؤاهم أمٌر طبعّي، و 

نجعَل م ن ه ذا االخ تالِ  س بًبا للتف رِق والتن ازع، ف الخالُ  ب الرأيِّ م ا داَم منض بطًا ب أمور الش رِع والفط رِة 
والح واُر ه و . وال يُفسُد للودِّ قض ية ف نحن نختل ُف ف ي الطب ائِع والن  رِة، لكنن ا نفت رق ون أتلُف عل ى الح  ِ 

في دع وتِهم وح اوروا  -عليهم الصالة والسالم- الوسيلُة األمثُل للوصوِل للحقيقِة؛ ولذلَك اتخذُه األنبياءُ 
مطل  ُب  ووي أتي الح  واُر لفص ِل الخ الِ  ف  ي أم وِر االجته اِد والوص وِل إل  ى الحقيق ِة، فه . ق ومهم له دايتهم

ع  ن االنح  راِ  الفك  ري، ول  ه أث  ره ف  ي بن  اِء العالق  اِت وللح  وار أث  ٌر إيج  ابي ف  ي تحص  ين ال  نشء . الجمي  عِ 
 .جل جالله ونبِذ الفرقِة والتنازع، وله دوره في إعمال الفكِر والتفكيِر الذي أوصى به اهلل الكلمةوجمع 

بشــكل جةــي حــني تركــز احلــوار يف النصــح  وهنــا حتســن اإلشــارة إىل حــوار قــرآين فريــد نــتج عنــه ظهــور احلــق
قةبية فياضة وعواطـف جياشـة، متثـل للـ  يف حـوار األب املـؤمن مـع ابنـه  حمبة ق مع مشاعرواإلرشاد وإظهار احل

الكافر، حوار نوح عةيه السالم مع ابنه لريكب معه يف السفينة ورفـض االبـن حباـة أنـه سـيأوي إىل جيـل يعصـله 
حـوار . ان االبـن مـن املغـرقنيمن املاء فرد عةيه األب املشفق ال عاصم اليوم من أمر اهلل مث حال بينهلا املـوج فكـ

  ؟ !مصدره حمبة هداية الناس لةطريق الصحيح فكيف مبحبة ورغبة هداية االبنأبوي عاطفي جياش 

ل  ذا، ف  إن الح  وار الق  ائم عل  ى الندي  ة والتك  افؤ والحري  ة والش  فافية والموض  وعية والش  عور بالمس  ؤولية 
ت ائج الح وار المتوخ اة م ن مث ل ه  ذا ع ن الح   ول يس هن اء ش يء س ور البح ح ع  ن الح   ف إن ن والبحـث

الحوار القائم على هذه األصول والمبادئ ستكون إيجابية بشكل كبير واالختال  سيكون بعيدا عن م ن  
 .كان هذا ديدنه وهذا أسلوبه

. شر ثقافة الحوار مهمة الكبار قبل الصنار والرجال قبل النساء ومهمة كل مؤسس ات المجتم عإن ن
يم ونبوي كريم له األثر الكبير في حسن المعاملة وفي التربي ة وبن اء المن ازل واألس ر منهج رباني ع  احلوار

 .على الُحبِّ والتفاهم واإلصالح والتراحم
فالنتائج المرجوة من نشر ثقافة الحوار كفيلة بم د جس ور التق ارب والتالق ي والتع اون والتك اتف ب ين 

ول ديهم ت راإ إس المي  ى س نة وه دي نب ي واح دالبشر وخاصة من يشتركون في دين واحد ويجتمعون عل 
 ع يم بناه وصنعه أئمة أعالم وعلماء أفذاذ
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 الخاتمة

األصــول تأكيــدا عةــى ايــة بــالتعريف واألمهيــة و بد ،عــرض هــذا البحــث احلــوار بــني أتبــاع املــذاهب اإلســالمية
ة إىل متهيـــد خمتصـــر واامتـــة النتـــائج املرجـــوة مـــن احلـــوار بـــني أتبـــاع املـــذاهب اإلســـالمية، إضـــافاتامـــا بواملصـــادر و 

 .  مجلةة

عزيـز لتاملؤسسي املخطط واملـنظم الفردي و والتأكيد عةى العلل إىل أمهية تضافر اجلهود بحث ال وقد اةص
 . وجعل تة  الثقافة قوال وعلال نظريا وتطبيقا نشر ثقافة احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالمية

 .واحللد هلل الذي بنعلته تتم الصاحلات
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 .امللةكة املغربية -، الرباط"والتنلوية واحلوارية



 

17 

 

  ،مفهوم (هـ8222)مركز املة  عبداهلل بن عبدالعزيز لةدراسات اإلسالمية املعاصرة وحوار احلضارات ،
 .احلوار، مطابع جامعة اإلمام حملد بن سعود اإلسالمية، الرياض

  أصول (هـ8222)لةدراسات اإلسالمية املعاصرة وحوار احلضارات، مركز املة  عبداهلل بن عبدالعزيز ،
 .احلوار وأاالقياته، مطابع جامعة اإلمام حملد بن سعود اإلسالمية، الرياض

  ،دور اجلاليات ومسؤوليتها يف احلفاظ عةى اهلوية اإلسالمية، ورقة علل (هـ8222)امليلن، إبراهيم ،
إلسالمية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، بيونس آيرس، مقدمة ملؤمتر سبل النهوض باجلاليات ا

 . األرجنتني
  ،صحيح مسةم، دار السالم لةنشر والتوزيع، الرياض(هـ8248)النيسابوري، مسةم ،. 



 
 

 

 الدورة احلادية والعشرون

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 م3154 -هـ 5341

 

 

 

 

احلوار بني املذاهب 

 اإلسالمية 
 

 

 

 

 

 إعداد

 عياض بن نامي السلمي .  د .أ

 مدير مركز التميز البحثي يف فقه القضايا املعاصرة 

 

 



1 
 

 مقدمةال
أما . والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني احلمد هلل رب العاملني 

 :بعد 
ترتيب  فإن احلوار ضرورة اجتماعية ال يستغين عنه اإلنسان يف حميطه العائلي وال يف جمتمعه الصغري وال يف

 .عالقته بغريه يف العامل كله 
سن الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم سنة احلوار مع املخالف حني حاور املشركني وقابل  وقد

 ليت ال جتريح فيها ،حججهم باحلجة القاطعة وكشف زيف شبههم مع احملافظة على لغة اخلطاب الراقية ا
 .والنصح له  ،واإلشفاق على املخالف ،التمسك باإلنصاف و 

وقد اتبع الصحابة رضوان اهلل عليهم هذا املنهج يف حوارهم مع املخالف من املسلمني وغريهم ، وعين 
علماء األمة بوضع القواعد املنظمة للحوار جبميع أنواعه ، ويبنوا آدابه وأصوله بسريهتم ومبا كتبوه من مؤلفات 

 .علم اجلدل ويف  ، ويف آداب البحث واملناظرة ، يف أصول الفقه
وحددت يل العناصر املراد الكتابة  ،الكتابة يف موضوع احلوار الدويل الفقه معجم طلبت مين أمانة وحني

فأردت أال ،  دابهوأصوله وآ هبتعريف كثريًا من البحوث اليت تعىن  مبعناه العامفيها وجدت يف موضوع احلوار 
اجلوانب التفصيلية اخلاصة باحلوار بني املذاهب بت أن أطرق بعض يكون حبثي تكرارًا لتلك البحوث وأحب

وضعت خطة البحث على النحو ف. متر العناصر اليت حددت يف خطاب أمانة املؤ ب مع االلتزام اإلسالمية
 :التايل

 أللفاظ ذات الصلة اتعريف احلوار و :  المبحث األول. 
 وأنواعه أركان احلوار  :  المبحث الثاني. 
 احلوار أمهية :  المبحث الثالث. 
  أصول احلوار : الرابع المبحث. 
 أساليب احلوار : الخامس  المبحث. 
 مصادر احلوار : السادس المبحث. 
 النتائج املرجوة من احلوار : السابع المبحث. 

أركان احلوار وشروطه ومقاصده، واملنهج االستداليل يف حتديد  يف تقرير قرائياتبعت املنهج االستوقد 
 . توخيت االختصار حفاظاً على وقت العلماء وطالب العلم الذين سيطلعون عليه أصول احلوار وآدابه، و 

 .إنه ويل ذلك والقادر عليه ، وأسأل اهلل أن ينفع به كاتبه وقارئه 
 عياض بن نامي السلمي. د.أ

 البحثي في فقه القضايا المعاصرة مدير مركز التميز
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 المبحث األول 
 تعريف الحوار واأللفاظ ذات الصلة

بن أو الرجوع إليه قال اومادته احلاء والواو والراء تعين الرجوع عن الشيء ، مصدر حاور  : احلوار يف اللغة
 .(  1)والثالث أن يدور الشيء دوراً  ،خر الرجوعأحدها لون واآل، والواو والراء ثالثة أصول احلاء " فارس 

ألن املتحاورين  ،فاحلوار من احلور مبعىن الرجوع ،األصل الثاين  هو أن أقرب هذه األصول ملرادناوال خيفى 
وهو ، وقريب منه املعىن األخري ،  أو يرجع عن رأيه لرأي حماوره، بالسؤال أو اجلواب  يرجع أحدمها إىل األخر

 . ورجوعه إىل موضعه الذي بدأ منه دوران الشيء  ألن مراجعة الكالم بني املتحاورين تشبه الدوران 

حار املاء إذا : ألنه رجوع إىل حالته األوىل قبل الزيادة ويقال  ،ويطلق احلوار على النقصان بعد الزيادة
 .غاض ونقص 

 . ( 2)  النطق يف املخاطبةومراجعة  اجملاوبة: احملاورة : تاج العروس ويف 

وََكاَن َلُه ََثٌَر فَ َقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو حُيَاِورُُه أَنَا َأْكثَ ُر ِمنَك )يف كتاب اهلل يف قوله تعاىل  حياور" وقد ورد الفعل 
قَاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو حُيَاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمن )وقوله تعايل  43سورة الكهف اآلية ( َمااًل َوَأَعزُّ نَ َفًرا 

 . 43سورة الكهف االية ( تُ رَاٍب ُُثَّ ِمن نُّْطَفٍة ُُثَّ َسوَّاَك َرُجاًل 

َع اللَُّه قَ ْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها )قوله تعاىل يف (  حتاور) جاء املصدر و  َوَتْشَتِكي ِإىَل اللَِّه َواللَُّه َقْد َسَِ
  .1سورة اجملادلة اآلية  (َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما 

املخاطب الرد  ه يتوقع منلكون، جه إىل اآلخر حوارًا خطاب اإلخبار املو  َسىورة الكهف آييت سففي 
 لنيب لمراجعة املرأة  ويف آية  اجملادلة َسى،  حوارًا الصاحبنيمن أحد سؤال اإلنكار املوجه  وَسى .عليه 

 .كما سيأيت أهنما يف عرف االستعمال خمتلفان   مع فسّوى بينهماحواراً وجداًل 

 :الحوار في االصطالح 
، علماء الشريعة معىن خيالف معناه اللغوي لشرع وال يف اصطالح ال يظهر أن للحوار يف لسان ا    

 .اجعة واحملاورةاملر اللغوية اليت ذكرها ابن فارس وهو  نه بأحد معانيهخيصو قد لكنهم 
مل تلتزم مأخوذة من تعريف املناظرة أو اجلدل و تعريفات متقاربة املعىن ذكروا الباحثون يف احلوار وآدابه و   

 . ( 3) والرسمطريقة املناطقة يف احلد 
                                                           

 .ه  حتقيق عبد السالم هارون1341م اخلامتي مبصر عا –الطبعة الثالثة مكتبة ) 111اجلزء الثاين ص ابن فارس مقاييس اللغة . 1
 (حور ) مادة  413ه  اجلزء السادس ص 1313دار الفكر  –بريوت ) تاج العروس ، مرتضى الزبيدي .  2
الطبعة (  1311جده  –دار املنارة للنشر والتوزيع ) ابن محيد ، صاحل بن عبد اهلل ، أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم . 3

 .4األوىل ص 
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: الحوار هو  : فأقول اليوم الناس للحوار يف عرفستعمايل أن  أختار رَسًا يوضح املعىن اال وقد رأيت
وما يترتب ,  بقصد اإليضاح أو االستيضاح للحقيقة , بين طرفين فأكثرفي موضوع محدد  القولترديد 

 .على ذلك من آثار

أركان احلوار اليت ال بد منها  يبني وإن كان متأثرا مبا قيل يف تعريف املناظرة واجلدل احملمود لكنهفالتعريف 
 :وهي

 .األطراف املتحاورة تعدد  .1
 .منهما يف موضوع خمتلف مل يكن حواراً  كل  فلو تكلم ،الذي يتكلمون فيهع و احتاد املوض .1
ختتلف  ،تابعة له ،رتبة عليهتتبعه أهداف أخرى مو ، ح احلقيقةإيضا  هو .وجود هدف رئيس للحوار .4

، األطراف اتبعها املنصف جلميع إذا اتضحت احلقيقة  هألن ،أنواع احلوار واملتحاورين باختالف 
دون بعض أو اختلفت رؤيتهم هلا بقي وإن اتضحت لبعضهم . نقطع وأفحم املتعصب لرأيه وا

 .اخلالف يف الرأي ومل تنعدم بقية الفوائد 

 :بالحوار االلفاظ ذات الصلة 
 ،واملباحثة ، املناظرة و  ،اجلدل : صطالحي من احلوار اللغوي أو اال امن األلفاظ اليت يقرب معناه

 . واملناقشة

اجملدول فيه  واحلبل. وغلب على الشدة يف اخلصومة ، الفتل والشدة : دل وهو فاجلدل يف اللغة من اجلَْ 
 .ري موقفه يعه إىل تغعن رأيه وأن يدف واجملادل حياول أن يثين جمادله،  معىن الشدة والقوة

يكون فيه وهو من باب استحكام الشيء يف اسرتسال ، اجليم والدال والالم أصل واحد  "قال ابن فارس 
جدل احلب و ....  صغري ممتدواجلدول هنر  ،ويقال للزمام املمر جديل... ومراجعة الكالم ، اخلصومة  وامتداد

 . ( 1) " َسي بذلك لقوته، واألجدل الصقر ، قوي : يف سنبله 

إحكام قوله ليدفع تردد الكالم بني اثنني إذا قصد كل منهما " يعلى بأنه بو القاضي أعرفه  وعند الفقهاء    
  . ( 2) "هبه قول صاحب

 ( 3)"احلجة بطريقنقل اخلصم من مذهب إىل غريه  " وعرفه ابن عقيل بأنه

                                                           

 ( 343-344ج ص 1) ابن فارس مقاييس اللغة مصدر سابق .  1
 .183ص1ج( باركي الطبعة األوىلنشر مؤسسة الرسالة حتقيق أمحد بن علي سري امل) أبو يعلى ، العدة يف أصول الفقه .  2
 193ص  1ج( ه  الطبعة األوىل حتقيق عبد اهلل الرتكي 1314نشر مؤسسة الرسالة ) ابن عقيل ، الواضح .  3
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 ويبدو أن اجلدل يف االصطالح ملحوظ فيه قصد إبطال قول املخالف كما يظهر اتفاق التعريفني على  
 .ذلك مع اختالف العبارة 

إيضاح احلقيقة وإقناع بل املقصود فيها ، ذلك ا فيه يشرتطال فهي أعم من اجلدل إذ  وأما احملاورة   
 .  وقد يتبع ذلك رجوع اخلصم عن قوله إىل قول حماوره املخالف هبا أو استيضاحها

َع اللَُّه قَ ْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك " أخذا من اجتماعهما يف آية ، ا الشيخ صاحل بن محيد سواء موقد جعله َقْد َسَِ
 (  1) سورة اجملادلة اآلية رقم  "يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما 

االستعمال حوارًا أو فاملمدوح هو الذي يسمى يف عرف ، وقد قسم بعضهم اجلدل إىل ممدوح ومذموم 
،  اجلدل مأمور به" قال ابن النجار  .واملذموم هو ما كان بقصد الظهور والغلبة أو طمس احلق . مناظرة 

َواَل )وقوله تعاىل (111)آية  سورة النحل( َوَجاِدهْلُم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن )به القرآن قال تعاىل  األمرويدل على 
ُقْل َهاُتوْا بُ ْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم )وقال تعاىل (34) سورة العنكبوت( جُتَاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن 

وفعله  ، اخلوراج جادلكابن عباس ملا وفعله الصحابة رضي اهلل عنهم   .  (111)البقرة آية  سورة(َصاِدِقنيَ 
كان على وجه ما   هواملذموم من .اخلوارج كما ذكره ابن كثري يف تارخيه  جادل هكعمر بن عبد العزيز فإن  السلف

 .( 1) . " املقصود بالنهي عن قيل وقالالغلبة واخلصومة والغضب واملراء وهو 

 .( 2)املنع منه مطلقاً وعبارة الربهباري ظاهرها . ُث نقل عن الربهباري يف شرح كتاب السنة ذمه للجدل 

 :  من النظر وهو في اللغة: المناظرة 

. الرتاوض يف األمر : والتناظر . ويطلق على نظر القلب وهو الفكر ، ظره نظراً العني يقال نظره ين حس
 . ( 3)املثل والند :  والنظري. وتناظره من املناظرة  الذي يراوضك: ونظريك 

 : والمناظرة في االصطالح 

اجلدل  صور منهي صورة و  . (4)يف النسبة بني الشيئني إظهارًا للصوابرية من اجلانبني صالنظر بالبهي 
واملناظرة ، بأن اجلدل ملحوظ فيه املغالبة غري أن بعض العلماء كره اجلدل وأجاز املناظرة وفرق بينهما 

 .مقصودها إظهار الصواب 

                                                           

 .443 -441ص  3ج( حتقيق حممد الزحيلي ونزيه محاد1318نشر مكتبة العبيكان ) ابن النجار ،شرح الكوكب املنري   1
وإن جاءك يناظرك فاحذره ، فإن يف املناظرة " ومن ذلك قول الربهباري يف املوضع نفسه 443ص  3ج املصدر السابق  2

 " .املراء واجلدل واملغالبة واخلصومة والغضب وقد هنيت عن مجيع هذا 
 .مادة النظر  114 – 111ص1ابن منظور حممد بن مكرم  لسان العرب طبعه دار صادر بريوت ج  .  3
 198ه  ص 1344نشر دار الكتب العلمية بريوت الطبعة األوىل سنة ) التعريفات ، اجلرجاين  . 4
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وأدواهتا هي أدوات  ،اخللل يف االستداللاملخالف، و فساد القول بيان لوتستعمل يف عرف الفقهاء     
 . الستدالل واجلواب عنها إذا أوردتعلم اجلدل من حيث إيراد االعرتاضات واألسئلة اليت تقتضي عدم صحة ا

فال يقصد هبا االستيضاح خبالف احلوار فقد يكون ، نوع من احملاورة لكنها بني النظراء املختلفني واملناظرة 
 .لالستيضاح 

 :المباحثة 
: قال اخلليل  .أصل واحد يدل على إثارة الشيء" من البحث وهو كما يقول بن فارس : وهي يف اللغة 

وأنا ، قول استبحث عن هذا األمر ت.  ه وتستخربوالبحث أن تسأل عن. البحث طلبك شيئا يف الرتاب  
 .( 1)حبث عنه  أوأنا ، وحبثت عن فالن حبثاً . ستبحث عنه أ

وفرق  .( 2)ء وقد ورد ذلك يف كالم كثري من العلماءاعرب هبا عن املناظرة سواء بسو قد يويف االصطالح 
واملباحثة تكون مع املوافق يف  ،يف املذهبباحثة بأن املناظرة تكون مع املخالف بعضهم بني املناظرة وامل

فيقّدرون  ثةأن يتكلما على طريقة املباحح اجلدل مع املوافقة يف املذهب إال وال يص"قال املرداوي  . املذاهب
 .(3) " اخلالف لتصح املطالبة

  

                                                           

 .مادة حبث   143ص1ابن فارس مقاييس اللغة مصدر سابق ج.  1
 . 144/ 1عبد امللك بن عبداهلل اجلويين ، الربهان ، ينظر إمام احلرمني .  2
( ه  حتقيق عبد الرمحن اجلربين وأمحد السراح 1311ض سنة نشر مكتبة الرشد الريا 4املرداوي ، التحبري شرح التحرير .  3

 4349ص  3الطبعة األوىل ج
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 املبحث الثاين

  الحوار وأنواعهأركان 

 :أركان احلوار : أوالً 

 :للحوار أركان ال بد من اجتماعها ليتحقق مسماه وهي 

أو دعاه ملوافقته يف معتقده سواء أكان  إليضاح احلق للمخالفمن تصدى وهو كل  احملاور: الركن األول 
 : ومن شروطه .حقا أم باطال 

ومثله اجلدال واجملادلة ال يكون إال بني اثنني فأكثر قال اخلطيب  .تعدد فال حوار بني املرء ونفسهال .1
 (1)" ويصح النظر من واحد ، واجلدل كله سؤال وجواب ، ال يصح اجلدل إال من اثنني " البغدادي 

فاالختالف حقيقة يتحقق عندما يكون اخلالف معنويا له .حقيقة أو ظاهرا بني املتحاورين  االختالف .1
وأما اخلالف الظاهري فيكون بني املتحدين يف .آثار ظاهرة ونتائج يضطر املتخالفون للتمسك هبا 

عن  أو لتحرير اجلواب ، املذهب إذا أراد أحدمها التباحث مع صاحبه لبيان الفرق بني بعض املسائل
كما يتحقق اخلالف الظاهري حني يكون اخلالف بني أصحاب . سؤال يورده املخالفون على املذهب 

 .وهو كثري يف مسائل األصول  .نبين عليه َثرة عملية وال عقديةاملذاهب لفظيا ال ي
 ، عاملا مبوضع اخلالف ومداركه ، ا بأصول احلوار وآدابهويشرتط للمحاور أن يكون عامل:   هلية احلوارأ .4

وال يشرتط أن يكون جمتهدا يف مسائل الفقه اليت حياور غريه . مطلعا على حجة القول الذي ينصره 
ظرة وهي قريبة من احملاورة أو وقد اشرتط الرازي ومجاعة يف املنا.بل يكفيه أن يعرف حجة مذهبه . فيها 

 .(2) معترب من املذاهب املعروفة منها أن يكون املناظر مستندا إىل مذهب  نوع

وهذا الشرط ال دليل عليه وهو مبين على غلق باب االجتهاد وإال فاجملتهد أوىل باحملاورة واملناظرة من 
 . املقلد 

الثالث أن يكون املناظر " وقد اشرتط الغزايل عكس هذا الشرط يف املناظر وهو أن يكون جمتهدا فقال 
برأيه ال مبذهب الشافعي وأيب حنيفة وغريمها حىت إذا ظهر له احلق من مذهب أيب حنيفة ترك ما جمتهداً يفيت 

 .(3)"  يوافق رأي الشافعي وأفىت مبا ظهر له كما كان يفعله الصحابة رضي اهلل عنهم واألئمة 

                                                           

ه  1311نشر دار ابن اجلوزي السعودية الطبعة الثانية ) الفقهية واملتفقه ، اخلطيب البغدادي امحد بن علي بن ثابت  .  1
 111ص  1ج

حتقيق حممد الزحيلي ونزيه 1318مكتبة العبيكان السعودية نشر ) ابن النجار ، حممد بن أمحد ، شرح الكوكب املنري  2.
 434ص  3ج( محاد 

  34ص 1ج(نشر دار املعرفة بريوت ) الغزايل ، حممد بن حممد ، إحياء علوم الدين  .  3
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 :وله شروط أهمها ها ر وهو القضية اليت يتم التحاور فيموضع التحاو  :الركن الثاني 

تكون من مواضع االجتهاد ، ألن مواضع اإلمجاع بني علماء اإلسالم اليت قامت عليها أدلة قطعية أن  (1)
تطبيق من الكتاب والسنة ال يصلح أن تكون جماال للحوار بينهم ، وإمنا يصح أن يتحاوروا يف آلية ال

اجلويين يف معرض كالمه قال . واتر هبذا الشرط مادل عليه احلس أو التوخيرج . والطريقة املثلى لالمتثال 
أي فيما مل   ( 1) " طريقاً إىل العلم فيما ال يكون احلس وخرب التواتر طريقاً إليهوكونه " عن أمهية اجلدل 

أما احلوار مع غري املسلمني فال يستثىن منه شيء ألهنم مل يؤمنوا بشيء مما . يثبت باحلس وال بالتواتر 
 .عليهم إال بالدليل العقلي والفطرة والعادة اجلارية يف القرآن والسنة ، ولذا فال يستدل 

وذلك أن التحاور ال بد أن يكون يف قضية ختتلف فيها آراء . حقيقة أو ظاهراً  املتحاورين فيهاختالف  (1)
وقد تقدم أن ما يكون بني أصحاب املذهب الواحد يسمى مباحثة ، املتحاورين إذا لو اتفقوا ملا حتاوروا 

 .رأي من فرق بينهما وليس مناظرة على 
فال يصح االشتغال مبسائل مل تقع وال يتوقع وجودها قريبا ، . واقعة أو قريبة الوقوع  يف مسألة كونأن ي (4)

مسألة الرابع أن ال يناظر إال في : " يقول الغزايل .ألن ذلك مضيعة للجهد والوقت فيما ال فائدة فيه 
واقعة أو قريبة الوقوع غالبًا فإن الصحابة رضي اهلل عنهم ما تشاوروا إال فيما جتدد من الوقائع أو ما 

املسائل اليت تعم البلوى بالفتوى فيها بل  وال نرى املناظرين يهتمون بانتقاءيغلب وقوعه كالفرائض 
 .( 2)" ألمريطلبون الطبوليات اليت تسمع فيتسع جمال اجلدل فيها كيفما كان ا

صلة هلا بالواقع  املسائل اجلدليه اليت ال ويسّمي، ويذكر إخالل أهل زمانه به ، والغزايل يذكر الشرط 
 .لكثري مما حيصل النقاش واجلدال فيه اليوم بني املسلمني بالطبوليات وهي تسمية مطابقة 

 : أدوات الحوار  :الركن الثالث 
وقد يكون  .والغالب أن يكون بالكالم مشافهة حبيث يسمع كل منهما األخر  احلوار ال بد له من آلة

 .بالكتابة حبيث يكتب كل منهما رأيه وحجته ويبعثها لآلخر لينظر جوابه عنها

 .غري مفيد  ا يف كل حوار سواء أكان مفيداً أمفهذه أركان ال بد منه

 :أنواع الحوار : ثانياً 
 :أذكر من أنواعه ما يلي  ميكن أن يتنوع احلوار بالنظر إىل جوانب متعددة 

                                                           

حتقيق فوقيه حسني  11ه  ص 1441مطابع عيسى احلليب )الكافية يف اجلدل ، عبد امللك بن عبداهلل  ،  اجلويين   . 1
 . مودحم

 34ص 1ج( بريوت –نشر دار املعرفة )الغزايل ، حممد بن حممد ، إحياء علوم الدين  .  2
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 .أنواع احلوار من حيث أسلوبه  .1
 .احلوار باخلطاب املباشر  . أ

 .ة املكاتبب احلوار  . ب
 .من املتحاورين لآلخر كل ل كالم  وسيط ينقاحلوار بواسطة  . ت

 :أنواع احلوار من حيث صفات املتحاورين  .1
 .احلوار بني األنداد  . أ

 .واملتعلم  العاملاحلوار بني  . ب
 .احلوار بني املسلم وغري املسلم  . ت

 .احلوار بني املسلمني  . ث
 .نواعه من حيث هدفه أ .4

 :وهو هبذا االعتبار أنواع كثرية أمهها 

 .حوار إلظهار احلق وإشهاره فحسب  .1
 .حوار هلداية الضال وإرشاده  .1
 .حوار االستيضاح واالستفهام  .4

ندين متساويني وإما أن يكون أحدمها أعلى شأناً من اآلخر حبكم شهرته وسنه املتحاوران إما أن يكونا و 
 .ورسوخه يف العلم ومنصبه 

 .أسلوب يناسبه  احلالنيولكل من 
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 المبحث الثالث 
 أهمية الحوار 

وذلك ألن ،احلوار مع املخالف أيا كان مذهبه ومهما كانت حنلته مل يعد مبقدور أحد االستغناء عنه 
المناص من تعايش أهلها وتعاوهنم على أعباء ، املرتامي األطراف املتعدد األعراق أصبح كالقرية الواحدة العامل 

 .وبقدر التزامهم بأصول احلوار وآدابه يتحقق التعاون بينهم وتستقيم احلياة . احلياة ومنغصاهتا 

ة الواحدة أكثر ضرورة وإحلاحاً يف وإذا كان احلوار ضرورة اجتماعية مع كل امللل والنحل فهو بني أتباع املل
 .عامل تكثر فيه التكتالت واألحالف ويضطر فيه الضعيف إىل الرضى بالعيش على فتات موائد األقوياء 

فاخلالف بني الطوائف والفرق واجملتمعات أمر حتمي ميليه اختالف حاجاهتم ورغباهتم وطبائعهم 
انتهت إىل ، ة اخلالف وسورته باحملاورة واجملادلة باحلسىن وإذا مل تكسر حد.ومعتقداهتم وثقافتهم وأفهامهم 

واملبادرة إىل اإلضرار باآلخرين الذين يتوقع ، وسوء الظن، واملشاحنة، ويتولد عن ذلك البغضاء . صدام واقتتال
 .منهم يف حال قوهتم أن يفعلوا الشيئ نفسه 

 .كلما كانوا أقرب إىل التحارب والتقاتل   وكلما ابتعد املختلفون عن احلوار امللتزم باألهداف النبيلة

وهلذا أرشد اهلل  ،وكشف الشبه اليت تغطي على مشس احلقيقة ،فاحلوار حيتاج إليه لبيان احلق ملن عمي عليه
 :إليه نبيه صلى اهلل عليه وسلم يف آبات كثرية منها 

فاآلية أمر صريح مبجادلة املخالفني باحلسىن ( 111النحل )" َوَجاِدهْلُم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن " قوله تعاىل 
واآلية وإن كانت يف جمادلة غري املسلمني لكنها تشمل جمادلة املخالفني م كما تقدم واجلدال نوع من احلوار  

 .املسلمني باحلسىن من باب أوىل 

 .ار وطلب الربهان على الدعوى من أسس احلو  (111البقرة ) " قل هاتوا برهانكم : " قوله تعاىل  .1
لقنه طلب الربهان واحلجة منهم وذلك من  (84املؤمنون )  "قل من رب السموات " قوله تعاىل  .1

 . أسس احلوار
بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن وقولوا آمنا "  قوله تعاىل  .4

 ( .34العنكبوت  )"وإهلنا وإهلكم واحد وحنن له مسلمون 
ة قوية تقنع احملاور وتوقظ اآلية حصر اجملادلة ألهل الكتاب فيما هو أحسن وإرشاد إىل حج ففي   

وهي أن نعلن أن إهلنا وإهلهم واحد وأن الذي جاء به األنبياء مجيعا خيرج من مشكاة واحدة ، ضمريه
 .أوىلوإذا كان هذا مع املخالف يف الدين فمراعاة هذا الشرط مع املخالف من املسلمني من باب 
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هلل يأتيكم بضياء قل أرأيتم إن جعل اهلل عليكم الليل سرمدا إىل يوم القيامة من إله غري ا" قوله تعاىل  .3
قل أرأيتم إن جعل اهلل عليكم النهار سرمدا إىل يوم القيامة من إله غري اهلل يأتيكم . عون أفال تسم

 31-31القصص " بليل تسكنون فيه أفال تبصرون 
ماِء َماًء فَأَنْ َبْتنا بِِه َحداِئَق ذاَت بَ ْهَجٍة َما  " قوله تعاىل  .1 ماواِت َواأْلَْرَض َوأَنْ َزَل َلُكْم ِمَن السَّ ْن َخَلَق السَّ أَمَّ

ْن َجَعَل اأْلَْرَض َقرارًا َوَجَعلَ ( 44)كاَن َلُكْم َأْن تُ ْنِبُتوا َشَجَرها أَإِلٌه َمَع اللَِّه َبْل ُهْم قَ ْوٌم يَ ْعِدُلوَن   أَمَّ
( 41)اللَِّه َبْل َأْكثَ ُرُهْم ال يَ ْعَلُموَن ِخالهَلا َأهْنارًا َوَجَعَل هَلا َرواِسَي َوَجَعَل بَ نْيَ اْلَبْحَرْيِن حاِجزًا أَِإلٌه َمَع 

يُب اْلُمْضَطرَّ  ْن ُيُِ وَء َوَُيَْعُلُكْم ُخَلفاَء اأْلَْرِض أَإِلٌه َمَع اللَِّه  أَمَّ ُروَن ِإذا َدعاُه َوَيْكِشُف السُّ قَِلياًل َما َتذَكَّ
ْن يَ ْهِديُكْم يف ظُُلماِت اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَمْن يُ ْرِسُل الرِّياَح ُبْشراً بَ نْيَ َيَدْي َرمْحَِتِه أَِإلٌه َمعَ ( 41) اللَِّه َتعاىَل  أَمَّ

ا ْن يَ ْبَدُؤا اخْلَْلَق ُُثَّ يُِعيُدُه َوَمْن ( 44)ُيْشرُِكوَن  اللَُّه َعمَّ ماِء َواأْلَْرِض أَإِلٌه َمَع اللَِّه ُقْل أَمَّ يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السَّ
 .سورة النمل (43)هاتُوا بُ ْرهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقنَي 

كلها تلقن النيب صلى اهلل عليه وسلم أقوى احلجج وتأمره بأن حياور هبا كثري  فهذه اآليات وأمثاهلا  
سلوب القرآين يتنوع بني أسلوب اخلطاب إىل أسلوب الكالم بضمري ونرى األ.املشركني لعلهم يهتدون للحق 

  .الغيبة وتقرير القواعد املتسقة مع العقل والعادة 

للصحابة يف احلوار هلل عليه وسلم يقدم املثل األعلى ويف السنة أمثلة كثرية توضح كيف كان النيب صلى ا
قال عمر بن اخلطاب فأتيت نيب " ومما جاء فيه . ومن ذلك قصة حواره مع عمر يف غزوة احلديبية . الناجح 

 :اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقلت

 ألست نيب اهلل حقا؟ -
 .بلى: قال -
 !ألسنا على احلق وعدونا على الباطل؟: قلت -
 .بلى: قال -
 !ديننا إذا؟ فلم نعطى الدنية يف: قلت -
 .إين رسول اهلل ولست أعصيه وهو ناصري: قال -
 !أوليس كنت حتدثنا أنا سنأيت البيت فنطوف به؟: قلت -
 !فأخربتك أنا نأتيه العام؟. بلى: قال -
 .قلت ال: قال -
 .فإنك آتيه ومطوف به: قال -
 فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نيب اهلل حقا؟:قال -
 .بلى: قال -



11 
 

 ألسنا على احلق وعدونا على الباطل؟: قلت -
 .بلى: قال -
 فلم نعطى الدنية يف ديننا إذاً؟: قلت -
أيها الرجل، إنه لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك : قال -

 .بغرزه فواهلل إنه على احلق
  أليس كان حيدثنا أنا سنأيت البيت ونطوف به؟: قلت -
 أفأخربك أنك تأتيه العام؟. بلى: قال -
 .ال: قلت -
 . ( 1) فإنك آتيه ومطوف به: قال -

ومن ذلك حماورته صلى اهلل عليه وسلم للشاب الذي قال له ائذن يل يف الزنا وهي حماورة مشهورة وفيها  
 . (2)احلديث ؟ سأله أتريده ألمك ؟ أتريده ألختكأن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

إذ هو عامل مهم يف ، ومما يوضح أمهية احلوار أنه ال يستغىن عنه حىت يف حاالت احلرب واالقتتال     
فهذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة احلديبية يستقبل وفد قريش . ختفيف أثر احلرب وتقليل اخلسائر 

وا كتاب الصلح وطلبوا من علي أن وحني كتب. وحياورهم ليحقن الدماء ويعظم البيت احلرام بعد القتال فيه 
ميحو عبارة رسول اهلل من الكتاب امتنع علي رضي اهلل عنه فقال الرسول أرين مكاهنا فمحاها وقال اكتب هذا 

  ( 3).." ما عاهد عليه حممد بن عبد اهلل 

، املناسب قد يكون سالحًا يستخدمه أحد األطراف املتنازعة لتأجيل الصراع إىل الزمان واملكان واحلوار 
 .وعاً من التدبري واحليلة واخلداعفيكون ن، وزماهنا، حبيث ميكن أحد الطرفني من اختيار مكان املعركة

ال ليس من                                  لكن هو بطبيعة احل ، فهذا النوع من احلوار ال ميكن أن خنرجه عن مسمى احلوار
احلرب "  رها وقد قال        رب اليت ال يُنكر تأثي    ولكنه من خدع احل،  ن الواحد      ود بني أتباع الدي       احلوار احملم

 . ( 4) "   خدعة

                                                           

 1181برقم  938/  1صحيح البخاري  .  1
 114ص  1ج (ه  الطبعة األوىل حتقيق السيد أبو املعاطي النوري 1319بريوت سنة  –نشر ) أخرجه أمحد يف املسند  . 2

ه  الطبعة 1314نشر مكتبة املعارف الرياض سنة ) سلسة األحاديث الصحيحة وصححه األلباين يف 11143رقم 
 311ص1األوىل ج

 1384برقم  1314ص  4أخرجه مسلم ج .  3
 1441ص  4ج 1334ومسلم برقم 4444برقم  43ص 3أخرجه أخرجه البخاري ج  .  4
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على كلمة احلق  قلوهبمرة بينهم وتأليف مية له أمهية كبرية يف إزالة النفواحلوار بني املذاهب االسال   
وبينهم من وجوه االتفاق أضعاف ما بينهم من وجوه وقبلتهم واحدة هبم واحد فنبيهم واحد ودينهم واحد وكتا

 .اخلالف 

وما لديه من أدلة قد تغيب عن ، كل مذهب على ما عند املذهب اآلخر من احلق يطلع أتباع   وباحلوار
وأما مسائل الفروع . ويتضح احلق يف مسائل األصول اليت وقع اإلمجاع على أن املصيب فيها واحد ، ه خمالف

واختلفوا هل ميكن أن يقال ، يمه وعدم تأثفيها مجاع واقع بني علماء األمة على عذر املخالف فاإلاالجتهادية 
وهي مسألة مشهورة عند . املصيب واحد واملخطئ فيها معذور ؟ أو يقال  كل جمتهد مصيب: فيها 

 . ( 1)األصوليني 

 .عليه التثريبوعدم . إما االتفاق أو اإلقرار بعذر املخالف ، لن نعدم أحد أمرين وباحلوار 

مما ينسب إىل املخالف ليس مما ر هلم أن كثرياً هظكل مذهب حقيقة ما عليه غريهم في  وباحلوار يتبني أتباع
تنسب  ،املخالف إىلاملخالف فما لبثت أن أصبحت تنسب  نص عليه أو صرح به وإمنا هي لوازم ألزمهم هبا

مع  تلك اللوازم ما فرعه أتباع املذهب ونسبوه إىل صاحب املذهب ومن . جزمًا كلهم ذلك املذهب   أتباع إىل
 " على قول لإلمام أمحد هميف مسألة خرجها بعض تيمية ابنرمبا صرح خبالفه قال ، بل ، كونه مل يصرح به 

هذا  عن يءأبعد شوكالم أمحد . ..عموما  غلط قبيح فاحش على املذهب خصوصا وعلى الشريعةوهذا 
مما دفعهم إىل ختلف أصحاب املذهب الواحد يف حترير مذهبهم يف بعض املسائل وكذلك ا  . ( 2) "القول

 . أوجهاً يف املذهب أو أقواًل خمرجةتسمية اجتهاداهتم 

وعدم ، شبه املخالفني والرد على ، وللحوار أمهية كربى يف التدريب على الدفاع عن احلق والذب عنه  
 .لدليل للد دون نظر االنقياد وراء ما قيل إنه مذهب اإلمام املقَّ 

احلوار أن دليله ليس عليه  من وله أمهية كربى يف طمأنينة النفس مبا لديها من احلق حينما يتضح  
 .الطرقالطريقة احلوارية يف التعليم من أجنح وقد أثبتت التجارب أن  ،اعرتاض قوي من املخالف

 

  

 

 

                                                           

 .مصدر سابق 113ص4مصدر سابق وابن السبكي اإلهباج ج 819ص1الربهان ج، ينظر  إمام احلرمني.  1
 .411ص 1ج( 1348نشر دار الكتب العلمية الطبعة األوىل ) ابن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم ، الفتاوى الكربى .  2
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 المبحث الرابع
 أصول الحوار 

وعلى ، لة الشريعة يطلق على الدليل ويف لسان مح. مجع أصل وهو يف اللغة ما يبين عليه غريه: األصول 
وهي   ( 1) .املسألة الفرضية خمرج وعلى، وعلى أحد أركان القياس ، وعلى الراجح يف العقل ، القاعدة املستمرة 

 .معروفه عند أهل التخصص كلها إطالقات اصطالحية

وعند أهل اخلربة  ،الثابتة يف الشرع هقواعد: وأقرب املعاين ملا حنن بصدده أن يقال إن املراد بأصول احلوار 
 .واإلنصاف 

وهذه األصول ُيب عرضها على الكتاب ، أصوهلا عند أهلها اخلبريين هبا  صنعةأو  فنّ وذلك أن لكل 
 .ظهرت فائدته قبلناه و ومامل خيالفها ،  نبذناهوالسنة فما خالفها 

 وكلما توافرت .يف أدىن درجاهتا وول، مقاصده قق راً فاعاًل حيوللحوار أصول ال بد من حتققها ليكون حوا
 .ن كلما كان أكثر جناحاً و تلك األصول والتزم هبا املتحاور 

 : وميكن حصر أهم تلك القواعد واألصول فيما يلي 

 .وهو ضد الجهل  .الشيء على ما هو عليه وهو إدراك. م العل: األصل األول 
ث يأن يكون احملاور عارفًا مبوضوع احلوار من مجيع النواحي حبإذ البد  ،من القواعد املهمة للحوارهو و 

وأن  ، على رأيه واختياره  األدلة الدالةويعرف  ، وموضوع اخلالف، يعرف موضوع االتفاق بينه وبني حماوره 
وأن يكون عارفاً بالشبه . وحبسب الرتتيب املنطقي الذي يقنع اآلخرين ، يكون قادراً على ترتيبها حبسب القوة 

رف رأي حماوره وأدلته كما ُيب أن يع.وكيفية اجلواب عنها ، اليت من عادة املخالفني أن يدفعوا هبا أدلته 
وكلما أزداد علمه ، وار واستطاع أن يستحضر األدلة وكلما ازدادت معرفته مبوضوع احل.ي عنها وطرق التفصِّ 

 .در على إقناعه وإفهامه وجهة نظرهبطبيعة احملاور وطريقته يف السؤال واجلواب واهتماماته وأخالقه كلما كان أق

ِعْلٍم َواَل َوِمَن النَّاِس َمن ُُيَاِدُل يف اللَِّه بَِغرْيِ )ومما يدل على أن العلم من أهم أصول احلوار قوله تعاىل 
ِنرٍي  نْ َيا ِخْزٌي َونُِذيُقُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعَذاَب { 8}ُهًدى َواَل ِكَتاٍب مُّ ثَاينَ ِعْطِفِه لُِيِضلَّ َعن َسِبيِل اللَِّه َلُه يف الدُّ

 (  .9,8) سورة احلج اآليات  ( احلَْرِيقِ 

                                                           

ص  3عبد الستار أبو غده وآخرين ج. نشر وزارة األوقاف الكويتية ،حتقيق د) البحر احمليط ، حممد بن هبادر ، الزركشي .  1
13 
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ُيادل باجلهل وليس معه  هلكون.وبيته بال علم اهلل أو رب ألوهيةة يف ذم من ُيادل يف صرحي األوىلفاآلية  
وال عقل وال هدى إذ ال إميان  فليس بعلم" أو كما قال شيخ اإلسالم بن تيمية  ،وال كتاب منزل ، علم حمقق

 .  (1) "وال كتاب منري فإن الكتاب املنري ال يناقض كتاب اهلل ... عنده ليكون مهتديا

 واإلعراض عمن حياوره حيث فسر يفعله بعض املناظرين من التكرب ماعلى حترمي  الثانية كما دلت اآلية
الوي عطفه : وقال جماهد وقتادة  .كربًا عن احلق إذا دعي إليهأي مست" ثاين عطفه " قوله تعاىل ابن عباس 

اَلْوا َيْستَ ْغِفْر َلُكْم َوِإَذا ِقيَل هَلُْم تَ عَ )كما قال تعاىل يف املنافقني . عن اإلعراض عن احلق استكباراً أي رقبته كناية 
ْسَتْكربُوَن  وَن َوُهم مُّ  . (1)سورة املنافقني آية  . (َرُسوُل اللَِّه َلوَّْوا ُرُؤوَسُهْم َورَأَيْ تَ ُهْم َيُصدُّ

َهاأَنُتْم َهُؤالء َحاَجْجُتْم ِفيَما )تعاىل  قولهومما يدل على أن العلم أصل ال بد منه لكل حماور أو جمادل 
وَن ِفيَما لَْيَس َلُكم بِِه ِعْلٌم َوالّلُه يَ ْعَلُم َوأَنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ َلُكم    .( 44) سورة آل عمران اآلية  (ِبِه ِعلٌم َفِلَم حُتَآجُّ

ر على من ال حتقيق واحلظ، نع من اجلدل ملن ال علم له يف اآلية دليل على امل" قال القرطيب رمحه اهلل 
 . ( 2) " عنده

 (َوَجاِدهْلُم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنُ )علم احلق بدليله فقد أمر أن ُيادل هلداية الناس للحق قال تعاىل وأما من 
 ( . 111) سورة النحل آية 

،   أحسن  مور به بقيد وهو أن يكون باليت هيأن اجلدل مأ على اشرتاط العلم ووجه الدالله من اآلية
 .ومن ال علم له كيف يعرف احلسن واألحسن ؟ 

َواَل تَ ْقُف َما )علم الوارد النهي عنه يف قوله تعاىل له به  وأيضًا فإن اجلدال بغري العلم من اقتفاء ما ليس 
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُول ِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً   ( . 44) سورة االسراء آية ( لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

فإن  العلم ال يتحقق مع  ، يريد أن حياور غريهفاله ملن غعلم أصل ال ميكن جتاهله أو إوإذا تقرر أن ال
ألنه  ، ال يتحقق له  العلم املطلوب للحوار  ، من سواهعلمه  أو شيخ ال يستقيملذهب  فاملقلدتقليد األعمى ال

  .به  ينتفعبدليل مل يسمعه من شيخه أعرض عنه ومل كلما قابله احملاور 

من علم أصول الفقه  يستقىومن العلم املطلوب للمحاور علمه بكيفية إيراد احلجج واجلواب عنها وهو 
رمبا أورد احملاور الدليل الصحيح لكنه مل يستطع أن يبني وبدون هذا . اجلدل وآداب البحث واملناظرة  وعلم

 .وجه داللته على املطلوب فال يتحقق غرضه 
                                                           

نشر جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سنة ) د بن عبد احلليم ، درء تعارض العقل والنقل أمح، ابن تيمية .  1
 .144ص  1ج( حممد رشاد سامل   . الطبعة األوىل حتقيق د1311

هيم ه  الطبعة الثانية حتقيق أمحد الربدوين وإبرا1483نشر دار الكتب العلمية مبصر سنة ) القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن . 2
  .148ص 3ج(  أطفيس 
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 .بهة املردودة معرفة الفرق بني الدليل املقبول والشومن العلم املطلوب للمحاور 

يعلم الدليل فكثري ممن يدخل يف احلوار مع اآلخرين . ومن العلم املطلوب للمحاور العلم بالواقع كما هو 
املطلوب للمحاور معرفة السؤال ومن العلم . ولذا فهو رمبا أنزل الدليل على غري حمله  ، ولكن ال يعلم الواقع

اعلم أنه ال بد من معرفة السائل بالسؤال واملسؤول " على سبيل التحقيق قال أبو حممد بن اجلوزي  واجلواب
 ( . 1)" باجلواب 

وال سؤال  ،فال يقدم سؤال املنع على االستفسار مثالً  ،واملراد معرفة كيفية إيراد السؤال وترتيب األسئلة
 .املعارضة على سؤال املنع 

 :محل الحوار تحديد : األصل الثاني 
إال إذا عرف ديد حمل احلوار بوضوح تفاق على حمل احلوار وال حيصل حتال يكون احلوار مثمراً ما مل يتم اال

 .وحددا القضايا اليت ينوون التحاور فيها ، ل اخلالف حمو ، ل الوفاق حم املتحاوران

قتصار عليه يؤدي الف واالون أن عدم حتديد موضع اخلفبني اجلدليوقد اعتىن علم اجلدل هبذا اجلانب 
ليس للمستدل : إىل أخرى وقالوا  نعوا املناظر من االنتقال من قضيةفمإىل انتشار الكالم وعدم حسم النزاع 

وألزموه بأن يقيس على  ،منعًا النتشار الكالم ،أن ينصب الدالله على األصل املقيس عليه إذا منعه اخلصم
 .أصل متفق عليه بني اخلصمني 

ألن  ،وإن كان خمتلفًا فيه  االستدالل بالقياس على األصل املنصوص على حكمه الفقهاءمجهور  وأجاز
 .والعناد فال يلتفت إليها  حكمه حينئذ نوع من املكابرةمنع 

، للكالم عن النشر الذي ال ُيدي  ةنتماء إىل مذهب ذي مذهب صيانويلزمه اال" بن اجلوزي وقال ا
كونه حجة بعدما اتفق على   ممانعةالسائل فال فائدة يف متكني  فإن املستدل إذا ذكر مثاًل اإلمجاع دليال

 . ( 2) " التمسك به األئمة األربعة وغريهم

 ، أهل اجلدل والفقهاء ما يؤدي النتشار الكالم واالنتقال من مسألة إىل أخرى قبل االنتهاء منها عومن
 .طائل حتته من اجلدل العقيم إمنا هو من باب احملافظة على وقت املتناظرين ، وعدم إهداره فيما ال 

 :لالستدالل  تحديد األصول المرجعية:  األصل الثالث
 .قد يكون حقيقياً معنوياً وقد يكون شكلياً ظاهرياً واالختالف د اختالف احلوار ال يكون إال لوجو 

                                                           

 .  3/4311املرداوي ،التحبري  شرح التحرير مصدر سابق .  1
 .نقاًل عن اإليضاح البن اجلوزي 3/4311املرداوي ،التحبري  مصدر سابق .  2
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اخلالف من ويف كال احلالتني حيتاج احملاور إىل االستدالل على رأيه أو ووجهة نظره مبا يناسب موضوع 
 .يتفق عليها املتحاورون ومن أصول اخلالف أن حتدد مرجعية لالستدالل . أدلة 

عليها قبل بدء د ياملذاهب اإلسالمية مثاًل يوجد أدلة وقواعد مشرتكة ُيب التأكففي حالة اخلالف بني  
 :منها و  ،احلوار لضمان جناحه

 .القرآن الكرمي وقطعيته حجية  .1
 . حجية السنة الصرحية الصحيحة عن النيب  .1
ليه الصحابة ، وما اتفق عليه التابعون أو اتفق عليه جمتهدو األمة إذا اشتهر ونقل تفق عحجية ما ا .4

 .إلينا نقال صحيحا 
 .وتقليلها أن الشريعة جاءت جللب املصاحل وتكميلها ودرء املفاسد  .3
 .يف بطالنهالشريعة ال تأيت مبا خيالف بدائه العقول مما ال خيتلف فيه العقالء  نأ .1
 . أن الشريعة ال تأيت مبا فيه حرج ومشقة زائدة على املعتاد  .4
ومنع الظلم  ، وتعزيزها ، بني املسلمني ، والتعاون ، واإلخاء،  ن الشريعة جاءت بتقرير قيم العدلأ .3

 .والفرقة 

يكون مرجعاً هلم يف االستدالل واحملاجة  فق عليه املذاهب اإلسالمية مما يصلح أن تتمما  هذه أمثله يسرية
 .ى أو حمل الوفاق فهي أكثر من أن حتصوليس الغرض حصر طرق االستدالل 

: تعاىل  هلوقو ( 14الشورى ( )ه َوَما اْختَ َلْفُتْم ِفيِه ِمن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإىَل اللّ " ويدل على ذلك قوله تعاىل 
  ( .19النساء " ) فَ ُردُّوُه ِإىَل الّلِه َوالرَُّسولفَِإن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء  "

 أنه قال نقل عن عبد العزيز بن حيىي املكي.  والرد إىل اهلل ورسوله يعين الرد إىل كتاب اهلل وسنة رسوله 
يرجعان إليه إذا اختلفا يف كل متناظرين على غري أصل يكون بينهما " للمأمون عند مناظرته لبشر املريسي 

الذي  وال يعرف املوضع ، وهو ال يعرف احملجة فيتبعها ، هما كالسائر على غري طريق ف، من الفروع  ءشيِ 
، ل بيننا أصال ولكنا نؤص. الطريق وهو على ضالل  فيطلبوهو ال يدري من أين جاء فريجع ، يريد فيقصده 

 .رمينا به ومل نلتفت إليه فإن وجدناه فيه وإال ، فإذا اختلفنا يف شيء من الفروع رددناه إىل األصل 

مري املؤمنني األصل يا أ: لذي تريد أن يكون بينكما قلت ذكر األصل افا، ما قلت نعم " مون قال املأ
ومل يكلنا إىل غريه ، بنا به يف التنازع واالختالف وأدّ  لمناه ختاره لنا وعّ وا –عز وجل  –بيين وبينه ما أمر اهلل 

مري قلت نعم يا أ –عز وجل  –اهلل  وهل ذلك موجود عن.  قال املأمون. فنعجز واختيارنا وال إىل أنفسنا 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوأُْويل اأَلْمِر ِمنُكْم  )قلت قال تعاىل ذكر ذلك املؤمنني قال فا



17 
 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويالً فَِإن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل  ( )   الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِالّلِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخي ْ
  .( 19النساء 

 . ( 1) "وتأديبه واختياره لعباده املؤمنني ما أصله املتنازعون بينهم التعليم من اهلل  فهذا

فأي فإذا تنازع املسلمون يف مسألة وجب رد ما تنازعوا إىل اهلل ورسوله "  ابن تيمية  وقال شيخ  اإلسالم
 . ( 2)" وجب اتباعه  ةالقولني عليه الكتاب والسن

فإن مل يتفقا على شيء  ،ال  يرجعان إليه أووبيان أن اخلصمني إما أن يتفقا على أصل " وقال الشاطيب 
وكان الدليل عند ، وإذا كانت الدعوى ال بد هلا من دليل . وقد مر هذا  ،حبال  ةمل يقع مبناظرهتما فائد

املناظر رد  ومقصود. تيان به عبثًا ال يفيد فائدة وال يصل مقصودًا اإلار اخلصم متنازعًا فيه فليس بدليل فص
فال بد من رجوعها إىل . ه بغري ما يعرفه من تكليف ما ال يطاق ألن رد، اخلصم إىل الصواب بطريق يعرفه 

فَِإن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل )اخلصم املستدل وعلى ذلك دل قوله تعال يعرفه اخلصم السائل معرفه دليل 
عند أهل اإلسالم ومها الدليل واألصل   امألن الكتاب والسنة ال خالف فيه، (19النساء ( ) الّلِه َوالرَُّسولِ 

 . ( 3)" املرجوع إليه يف مسائل التنازع 

عد قاعدة مهمة من قواعد احلوار بني املذاهب اإلسالمية ُيب أن حنصر وللوفاء هبذا األصل الذي ي
وما خرج . تكون مرجعًا يف مسائل اخلالف ل؛ علماء املذاهب اإلسالمية عليها   قاألدلة والقواعد اليت يتف

ما مل يعارض املتفق عليه  اوأم ،نهافال ينظر إىل ما خالف املتفق عليه م، يرد إليها عنها من األصول واألدلة 
الفروع وهي إمنا تستعمل يف  ،اظرنهي حجة للناظر ال على امل :فيكون من األصول اليت يقول عنها األئمة

والقياس ، وشرع من قبلنا ، ويدخل فيها قول الصحايب  ،االجتهادية اليت ال ميكن أن تتفق عليها مجيع املذاهب
 .وبعض أنواع اإلمجاع ، خرب الواحد وبعض أنواع ، الظين 

إليها يف وال ينكر على من يستند ،فهذه األصول ال حيتج هبا يف املناظرات على من ال يقول بأهنا حجة 
 .( 4)ادم دلياًل متفقاً عليه بني األمة جتهاده ما مل تصا

  
                                                           

نقال عن احليدة  14الرياض ص -نشر دار الوطن)أمحد بن عبد الرمحن احلوار أصوله املنهجية وآدابه السلوكية  ، الصويان.  1
 .لعبد العزيز بن حيىي املكي

نشر جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة سنة ) ابن تيمية ، أمحد بن عيد احلليم ، جمموع الفتاوى .  2
 . 11ص  14مجع وترتيب الشيخ عبد الرمحن القاسم  ج ( ه1314

 .441ص 3 ج( مشهور آل سلمان   ه  الطبعة الثانية حتقيق1313نشر دار ابن عفان سنة ) الشاطيب ، املوافقات  . 3
حتقيق  1318نشر دار الكتب العلمية بريوت سنة ) إمام احلرمني ، عبد امللك بن عبداهلل ن الربهان يف أصول الفقه .  4

 191ص  1ج ( صالح عويضة 
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 :ه بأقوال الرجال االنقياد للحق وعدم مصادمت: األصل الرابع 
كالتتمة للذي قبله حيث إن االتفاق على أصل يرجع إليه اخلالف ال يؤيت َثرته إال إذا التزم ل  هذا األص
ته بأقوال الشيوخ أو أقوال عدم الرتدد يف االنقياد إليه وترك مصادمو  ،وضوحه دللحق عننقياد املتحاورون باال

أمرنا  ، ومها األصالن اللذانسولهقاله اهلل ور وذلك أن احلق فيما . علماء املذاهب أو أي زعيم من الزعماء 
 .( 19النساء )  (فَِإن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل الّلِه َوالرَُّسول )قال تعاىل  .بإطالق بالرد إليهما

"  (ُث ذكر منها) "التعاون على طلب احلق من الّدين ، ولكن له شروط وعالمات: )  يقول الغزايلّ    
أو على يد من ، ال يفرق بني أن تظهر الضالة على يده  كناشد ضالةأن يكون يف طلب احلق  : السادس

ويشكره إذا عرفه اخلطأ وأظهر له احلق كما لو أخذ طريقًا يف طلب ، ويرى رفيقه معينًا ال خصمًا ، يعاونه 
فهكذا  ، ويفرح به ، ويكرمه ، وال يذمه ، ضالته فنبهه صاحبه على ضالته يف طريق آخر فإنه كان يشكره 

كانت مشاورات الصحابة رضي اهلل عنهم حىت أن امرأة ردت على عمر رضي اهلل عنه ونبهته على احلق وهو 
وسأل رجل عليًا رضي اهلل عنه فأجابه فقال . يف خطبته على مأل من الناس فقال أصابت امرأة وأخطأ رجل

 .( 1)"وفوق كل ذي علم عليم وأخطأتُ  ل أصبتَ كذا فقاو  ليس كذلك يا أمري املؤمنني ولكن كذا

وار بينهم ومل يثمر احل،  الفرق اإلسالمية الغفلة عن هذه القاعدة فشلت حماوالت التأليف بني وألجل  
وكان للتعصب . إال يف حدود ضيقةاحلق ينجح يف قبول كل منهما ما لدى األخر من مل و ، َثرته املرجوة 

األثر يف زيادة الفجوة بني أتباع املذاهب حىت بلغ هبم احلال أن وضعوا األحاديث يف الثناء على  املذهيب أسوأ
زواجه من خر أو ة أتباع مذهب خلف إمام من مذهب آصالببعضهم أهنم منعوا  وبلغ، ئمتهم وذم غريهم أ
 .تباع مذهب أخر حىت جعلوا الدين الواحد ديانات خمتلفة أ

أال جنعله حجة لنا لنرتك  ينبغيو اإلمام لدليل ألجل قول الشيخ أمما ظاهره ترك ا (2)ما نقل عن األكابرو 
إن بتأويله  نبني خطأه ،وال بأس أن نقومالدليل الواضح الذي ال معارض له جملرد خمالفته لفتوى اإلمام ، بل 

على التزامهم يد ن التأكما صرحوا به يف مواضع أخرى مو مدفوعني مبا عرفناه من حاهلم أمكن بال تكلف 
  .بالدليل 

  

                                                           

 33-31ص  1ج(  بريوت  –نشر دار املعرفة ) الغزايل ، حممد بن حممد ،إحياء علوم الدين .  1
حيث نقل كالما عن ( ه  الطبعة الثانية 1343كراتشي سنة  -نشر الصدف ببلشرز)القواعد ، حممد عميم اجملددي .  2

وعدم املبادرة إىل ختطئته دون االطالع ، حسان الظن باإلمام أيب حنيفة الكرخي ال ميكن قبوله  وإن كان من باب إ
 .على دليله 
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 : والظنيات الفرق بين القطعيات : الخامس األصل 
على املخالف  بال تثريواملسائل القطعية فاألوىل مسائل االجتهاد الظنية إن من أصول احلوار التفريق بني 

ودليله وال يضيق صدره ولذا فإن الغرض من  احلوار يف هذه املسائل يقتصر على بيان ما يراه احملاور . فيها 
 . قطيعته خبالف املخالف وال ُيعله عذراً يف 

ال يصلني أحد  :وقال لصحابه الذين بعثهم إىل بين قريظةمع ا األصل فعل الرسول  اهذ يدل على
وقال  ،أراد تأخري الصالة وإمنا أراد استعجالنا فصلوا يف الطريقا م فقال بعضهم. يف بين قريظة منكم العصر إال

من مل يعنف أياً  فلما بلغ ذلك رسول اهلل  ،حىت غربت الشمس فأخروها ظةخرون ال نصلي إال يف بين قريآ
 .فهذا احلديث دليل على عدم اإلنكار يف مسائل االجتهاد .  ( 1) الطائفتني

 .( 2) جتهادهاأن يأخذ مبا أداه إليه فرض اجملتهد يف مسائل االجتهاد  وقد أمجع العلماء على أن
أكانت مما سكت النص الشرعي عنه يقم عليها دليل قاطع سواء مل ومسائل االجتهاد هي  املسائل اليت 

 .تعارضت فيه النصوص يف الظاهر  أم
واملنابذة اليت ال خيفى أثرها على لة فاصوالقناعة هبذا األصل العظيم تقرب الفجوة بني املتحاورين ومتنع امل

  .األمة 

جماال للحوار بني املسلمني لكوهنا من املسلمات ، ولكن احلوار فيها مع غري وأما القطعيات فليست 
 .املسلم من وسائل الدعوة لإلسالم 

 :عدم المصادرة على المطلوب  :األصل السادس 
 قال. مسلم شيءليوهم أهنا  جزءا من الدليلالنتيجة املصادرة على املطلوب عند النظار تعين جعل املناظر    

د الرزاق وقال الشيخ عب. ( 3)" وكجعل النتيجة مقدمة بتغيري ما ، ويسمى املصادرة " رمحه اهلل  األصفهاين
لِيِل، َوَذِلَك يُ ْفِضي  -اْلُمَصاَدرَُة " عفيفي رمحه اهلل يف تعليقه على اإلحكام لآلمدي  ْعَوى يف الدَّ ِهَي َأْخُذ الدَّ

ْيِء  ْوِر َوااِلْسِتْداَلِل بِالشَّ   ( 4)" َعَلى نَ ْفِسِه ِإىَل الدَّ

                                                           

 11ص 1ج 934صحيح البخاري حديث رقم .  1
حتقيق طه عبد 1494شركة الطباعة الفنية املتحدة الطبعة األوىل سنة ) أمحد بن إدريس شرح تنقيح الفصول ، القرايف .  2

دار الكتب العلمية )والسبكي ، علي بن عبد الكايف ،اإلهباج شرح املنهاج   184،  19،141ص (  الرؤوف سعد 
 . 49ص  1ج 1314بريوت سنة 

دار املدين، السعودية الطبعة األوىل، : نشر)األصفهاين ،حممود بن عبد الرمحن ، بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب  . 3
   131ص  1ج ( م حتقيق حممد مظهر بقا 1984/ ه  1344

. يق وتعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفيحتق( نشر املكتب اإلسالمي بريوت لبنا ن ) اآلمدي ، اإلحكام يف أصول األحكام  . 4
 141ص   1ج 
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على املطلوب ، وهذا األصل وجدت اإلشارة ولذا كان من األصول املهمة يف احلوار أال يصادر احملاور   
ماواِت  "رسوله صلى اهلل عليه وسلم  آمرا ومرشداإليه يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل  ُقْل َمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السَّ

 .سبأ سورة (13)َلَعلى ُهدًى َأْو يف َضالٍل ُمِبنٍي  َوِإنَّا أَْو ِإيَّاُكمْ َواأْلَْرِض ُقِل اللَُّه 

َماَواِت َواألْرِض ُقِل اللَُّه }: القول يف تأويل قوله تعاىل: " قال ابن جرير  نَّا َأْو َوإِ ُقْل َمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السَّ
 .{ ُهًدى َأْو يف َضالٍل ُمِبنٍي  َلَعَلى ِإيَّاُكمْ 

: قل يا حممد هلؤالء املشركني برهبم األوثان واألصنام: يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم"
ملعايشكم، وتسخريه من يرزقكم من السماوات واألرض بإنزاله الغيث عليكم منها حياة حلروثكم، وصالًحا 

أقواتكم وأقوات أنعامكم، وترك  الشمس والقمر والنجوم ملنافعكم، ومنافع أقواتكم، واألرض بإخراجه منها
الذي يرزقكم : ال ندري، فقل: فإن قالوا: اخلرب عن جواب القوم استغناء بداللة الكالم عليه، ُث ذكره، وهو

إنا لعلى هدى أو يف : قل هلم: يقول: هدى أو يف ضالل مبنيأيها القوم لعلى  وإنَّا أو إياكم. ذلك اهلل 
    ( 1) " ضالل، أو إنكم على ضالل أو هدى 

وقد تقرر عند علماء اجلدل والبحث واملناظرة أن من بدهياهتا اليت ال جتوز الغفلة عنها أن املناظر ال     
من غري ُيوز أن يبين استدالله على قضايا خالفية وال أن ُيعل حمل النزاع أو جزءا منه مسلما عند املخالف 

وحيرم املتناظرين من اإلفادة منها املناظرة  يقفل باب وهو، على اخلصم  لٌ تقوُّ  ، ألن ذلكأن يقيم عليه داللة 
 . واستمالة قلب املخالف، يف بيان احلق 

 :   ( 2)  السلوكيةالحوار  مراعاة آداب :األصل السابع 
هذا األصل ال يقل أمهية عن األصول السابقة وإن كان يتعلق بطريقه األداء والظروف احمليطة هبا ال 

اآلداب  ولكن إذا التزم فيه هبذه ، وبدوهنا اآلداب بفاحلوار بأركانه ميكن أن يتم مع االلتزام ، حبقيقة احلوار 
وأما إذا حصل اإلخالل بشيء من . صادقة و ،  قوة األدلة أو ضعفها من اجلانبنيمع  كانت نتائجه متسقة

 ،قد يشغله الرد على سباب احملاورألن احملاور ، تلك اآلداب فإن النتائج ال تكون مطابقة لقوة األدلة وضعفها 
ل هذه اآلداب على النحو وسيتضح ذلك بتفصي، ويزعجه الغضب من مقاطعته مثاًل عن إكمال حجته 

 :التايل

  

                                                           

( ه  الطبعة األوىل حتقيق أمحد حممد شاكر 1314نشر مؤسسة الرسالة ) ابن جرير الطربي ، اجلامع ألحكام القرآن .  1
 341ص  14ج

الرياض فقد مجع  –أصوله املنهجية وآدابه السلوكية نشر دار الوطن –أمحد بن عبد الرمحن ،احلوار ينظر الصويان ، .  2
 .املؤلف أهم هذه اآلداب وأطال يف تفصيلها 
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 :احترام المخالف  - أ
ناء على ما فيه من اخلري ُيعله والث، وذكر لقبه واَسه احملبب إليه . من املتحاورين لآلخر  إن احرتام كل

ة صفه صراحكان احملاور يستهني مبحاوره أو ي  وعلى العكس من ذلك إذا. للرأي األخر مصغيًا حلجته متقباًل 
وهذا معروف . ال يقبل من حماوره حقًا وال باطاًل  هفإن من الفسق والكفر وحنوذلك أو ضمنا مبا يثري حفيظته

 .من طبائع البشر 

ُر َأْو خَيَْشى )ا إىل فرعون مرسلهأولذا قال تعاىل ملوسى وهارون حينما  ًنا لََّعلَُّه يَ َتذَكَّ سورة ( فَ ُقواَل َلُه قَ ْواًل لَّي ِّ
عن املبالغة ولعل  ويثبطالتحفظ  واحذر استصغار اخلصم فإنه مينع من" قال ابن عقيل . (  33) طه آية 

 . ( 1)" فيعتد عليك بالتقصري  الكالم حيكى
العلم واملنصب بالنسبة  إنه خيتلف باختالف منزلته يفوقد ذكر العلماء أدب اخلطاب مع اجملادل فقالو 

خيلو اخلصم يف اعلم أنه ال " رداوي قال امل. أو دونه  ،أو أعلى منه ،قد يكون مساويًا له هألن، ملن حياوره 
احلق يف هذا كذا : كان قوله  له فإن كان يف طبقته  . دون أمن أن يكون يف طبقة خصمه أو أعلى أو  اجلدل

 .يف اخلطاب فذلك أسلم للقلوب املوازنةخر أن يتحرى له ألجل كذا وعلى اآلل كيت وكيت دون كذا من قب
 أرأيت إن قال قائل: بل يكون قوله له ...  أو غلط هذا خطأ: يتحر وُيتنب القول له وإن كان أعلى فل 

إذ ال عادة هلم بذلك وإذا  الكالم ةأىب خشونوس الكرام الرؤساء املقدمني تنف فإن....يلزم على ما ذكرت كذا
وهارون يف حق فرعون فقال ملوسى  ئهللرؤساء من أعدا هوقد أدب اهلل أنبياء"  نفرت النفوس عميت القلوب

ُر أَْو خَيَْشى ) ًنا لََّعلَُّه يَ َتذَكَّ ، ميوأما األدون فيكلم بكالم اللطف والتفه ( . 33) سورة طه آية ( فَ ُقواَل َلُه قَ ْواًل لَّي ِّ
 ،اخلطأ فيجتنبه غلط من قبل كذا ليذوق حرارة سلوك خطأ وهذاهذا : باخلطأ  ىإال أنه ُيوز أن يقال له إذا أت

 . ( 2)"  على العلماء  ورياضته واجبة، وة الصواب فيتبعه وحال

  :ترك المقاطعة . ب
فيه الفرصة لكل من املتحدثني للتعبري عن رأيه  تاحواحلوار ُيب أن ت ،مقاطعة املتحدث ليس من األدب

يف  فليس من األدب أن يقاطعه اآلخر ألحدمها الفرصةفإذا أعطيت  ه،واجلواب عن سؤال حماور  ،وسوق دليله
 .أثناء كالمه 

اعلم أنه ُيب " قال ابن عقيل . على إيضاح دليله وفكرته  ةتفقد املتحدث القدر  وذلك ألن املقاطعة
وترك التقطيع لكالمه . لكل واحد منهما على صاحبه مثل الذي ُيب لآلخر عليه من اإلمجال يف خطابه

 . ( 3)..."  يف وجههاح وترك الصي، اإلقبال عليهو 
                                                           

 ( . 114-1/149ابن عقيل ،الواضح يف أصول الفقه حتقيق عبد اهلل الرتكي .  1
 .مصدر سابق (  3/494الكوكب املنري مصدر سابق وانظر حنوه يف شرح (  4311-3/4313التحبري .  2
 . 1/114الواضح مصدر سابق .  3
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 :ترتيب الحجج منطقياً . ج
فيسأل أوالً  عن  ،ب أسئلتهييرتتواحملاور ال بد له من االهتمام ا ماحلوار يقتضي السؤال واجلواب ويستلزمه

ُث إلزام  ، الدليل بوجه داللة تأيت املطالبة ُث، فإذا بينه سأل عن دليله وبرهانه على دعواه ،رأي احملاور أو مذهبه
يف موضع فال بد من التزام وجود احلكم   إذا علل بعلةمبعىن أن املستدل . املستدل بطرد علته يف مجيع حماهلا 

 . ( 1)عن علته يف ذلك املوضع ف احلكم لبني املستدل سبباً لتخ إن كلما وجدت إال

 : اإلخالص. د
من اآلداب املهمة للمحاور أن خيلص النية يف هداية احملاور وإيضاح احلق ، وأال خيالط ذلك رغبة يف 

فإن هذه الشوائب حتبط العمل . االنتصار والظهور على احملاور ، وال طلبا للشهرة أو املدح أو كثرة األتباع 
َوَعِليُّ ، أنا َأمْحَُد ْبُن َأيب َجْعَفٍر : "ادي قال اخلطيب البغد. وتقلل من بركة احلوار ، وتضعف االستجابة للحق 

دٍ : قَالَ ، نا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيب َحاِتٍِ ، أنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبَ ْرَذِعيُّ : قَااَل ، ْبُن َأيب َعِليٍّ  : َأْخبَ َرين أَبُو حُمَمَّ
اِفِعيِّ  ْعُت الزَّْعَفرَاينَّ يَ ْعيِن : قَالَ ،  ِفيَما َكَتَب ِإيَلَّ ، َقرِيُب الشَّ ِد ْبِن الصَّبَّاِح : َسَِ َوأَبَا اْلَولِيِد ْبَن َأيب ، احلََْسَن ْبَن حُمَمَّ

اِفِعيَّ : قَاَل َأَحُدمُهَا، اجْلَاُروِد  َد ْبَن ِإْدرِيَس الشَّ ْعُت حُمَمَّ ِإالَّ َعَلى َما نَاَظْرُت َأَحًدا »: َويَ ُقولُ ، َوُهَو حَيِْلُف ، َسَِ
اِفِعيَّ : َوقَاَل اآْلَخرُ « النَِّصيَحةِ  ْعُت الشَّ  ( 2)"« َواللَِّه َما نَاَظْرُت َأَحًدا فََأْحَبْبُت َأْن خُيِْطئَ »: قَالَ ، َسَِ

 :اختيار المكان والزمان المناسبين .هـ
وذلك ألن احلوار إذا جاء يف . احلوار اختيار الزمان واملكان املناسبني له  حداب اليت تعني على جنا من اآل

ظرف غري مناسب ألحد املتحاورين سيصرفه ذلك عن بيان حجته ، وحيول دون إيضاح رأيه ورمبا بدا جانبه 
غري ومن الظروف  .مصلحيا  أكان شرعيا أم عقليا أمسواء ، رأيه هو األقوى من حيث الدليل أنضعيفا مع 

املناسبة للحوار أن يكون احملاور خائفا أو متعبا أو بني مجاعة متعصبة لرأي زعيم أو شيخ أو خيشى أال يتاح له 
واحلوار يف املسائل الدقيقة ُيب أن يكون بني العلماء خاصة وال يتاح للوام  من الوقت ما يكفي إليضاح رأيه

 .  حضوره خشية أن يوقعه يف حمظور شرعي أعظم

 :يار األلفاظ والعبارات المالئمة اخت. و
خلصم ، واأللفاظ اليت تفتح بااليت ال جتريح فيها وال استهانة من آداب احلوار أن خيتار احملاور العبارات 

للمحاور باب الرجوع للحق ، فإن الكلمة الطيبة صدقة وأوىل الناس هبا من حياور املسلمني املختلفني معه يف 
واملسلمون أوىل  ( وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن )  قوله تعاىل املذهب ، وكل ذلك داخل يف

                                                           

 ( .443-1/444الواضح مصدر سابق .  1
ه  حتقيق أيب عبد الرمحن 1311نشر دار ابن اجلوزي السعودية سنة ) اخلطيب البغدادي ، أمحد بن علي ، الفقيه واملتفقه . 2

 14ص  1ج( عادل الغرازي 
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كما ينبغي للمحاور .فاآلية فيها تنبيه بطريق األوىل على أدب احلوار مع املسلم . بذلك من أهل الكتاب 
األلفاظ  ناسب حماوره فيتجنبتوصل للمقصود بأيسر طريق واألسلوب الذي ياليت اختيار العبارات الواضحة 

 . اليت حتتمل غري ما يريداجململة الغريبة اليت يتوقع أن احملاور ال يدرك معناها، واأللفاظ 

 : اهلل وطلب العون منهإلى اإلكثار من اللجوء . ز 

 إن صدق اللجوء إىل اهلل وطلب العون منه للوصول للحق مما يعني احملاور على حتقيق مقاصد احلوار ،
قال اخلطيب . وجماهدة النفس على حتمل األذى والصرب عليه سبب للهداية ألقوم السبل وأقرهبا للحق 

ُهْم ُسبُ َلَنا }: َوْليَ ْرَغْب ِإىَل اللَِّه يف تَ ْوِفيِقِه ِلطََلِب احلَْقِّ فَِإنَُّه تَ َعاىَل يَ ُقولُ " : البغدادي  َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َّ
 (1).( 49: العنكبوت) { اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ  َوِإنَّ 

  اإلعراض عما يبدر من المحاور من الزالت. ح 

ألن اهلل تعاىل يقول  ، وعدم اجملازاة عليها وتتبعها ، وخباصة إن كان حماوره يف طبقته أو أعلى منه مكانة
يَِّئَة حَنُْن ) َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا : )ويقول ( .94املؤمنون ( )  أَْعَلُم مبَا َيِصُفونَ اْدَفْع بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن السَّ

يمٌ : )ويقول  ( .44الفرقان ( )  َساَلًما َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َويلٌّ محَِ َنَك َوبَ ي ْ (  اْدَفْع بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ
 .قول ور مما ُيلب احملبة والقبول ملا ياحملا ازاة على الكلمة السيئة منك اجملفرت ( . 43فصلت )

  

                                                           

 .  14ص  1اخلطيب البغدادي ، الفقيه واملتفقه ، مصدر سابق ج. 1
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 المبحث الخامس
 أساليب الحوار

 :يتخذ الحوار أساليب ثالثة رئيسة هي 
ن يف مكان واحد وخياطب كل منهما صاحبه خطابا وهو الذي ُيتمع فيه املتحاورا: ر احلوار املباش .1

ملناقشة املسائل احملددة اليت ميكن أن حيل فيها اخلالف يف جلسة  وهذا األسلوب هو املناسب. مباشرا 
 .أو جلسات معدودة 

وهذا األسلوب يتطلب أن يكتب احملاور رأيه يف رسالة علمية مدعوما بأدلته ،ُث يتلقاه : احلوار باملراسلة  .1
األسلوب يكون يف وهذا . اآلخر ليقرأه وُييب عنه إن مل يكن مقتنعا به ،أو يوافقه إن اقتنع بدليله 

وقد اتبعه األئمة والعلماء السابقون . املسائل الشائكة واخلطرية اليت تتطلب تأمال وحبثا علميا عميقا 
 .وامتأل الرتاث الفقهي والعقدي بكثري من هذا اللون من احلوار 

 يلجأ إىل وساطة طرف ثالث يف احلوار يف القضايا اليت تشتد فيها :احلوار بواسطة طرف آخر  .4
اخلصومة،وتطول القطيعة بني املختلفني فيصبح اللقاء بينهما متعسرا ، لكونه رمبا أفضى لتفاقم املشكلة 

وهذا األسلوب هو املتبع يف املفاوضات بني األعداء التقليديني ، وقد ينجح يف ختفيف . وزيادة القطيعة 
أو من  الطرفني املختلفنيحدة العداء بينهما ، وحل بعض املشكالت بعد احلصول على تنازالت من 

 . أحدمها

 :واألسلوب املناسب للحوار بني املذاهب اإلسالمية ُيب أن يتصف بالصفات التالية 

والصدق يف النقل وعدم الزيادة  ،وتسمية األشياء باَسها احلقيقي،  الصدق يف تصوير املسائل اخلالفية  .1
وذلك ألن احملاور إذا زاد أو نقص يف دليل . والتغيري فيما حيكيه احملاور عن غريه أو عن احملاور اآلخر 

ولذا قالوا يف سؤال القول .ُث ذهب يورد عليه االعرتاضات يكون كالذي حياور نفسه  من حياوره
جه املقبول ، لكونه يزيد يف دليل اخلصم شيئا مل يذكره باملوجب إن بعض املناظرين يورده على غري الو 

ولو " قال ابن قدامة .تدل ليورد عليه القول باملوجب فهذا ُيعل السؤال باطال واملعرتض منقطعا املس
"  وقال الطويف  (1)" فال يتوجه، فيكون منقطًعا : على وجه يغري الكالم عن ظاهره أورد القول باملوجب

َقِطُع الْ  ُر اْلَكاَلَم َعْن ظَاِهرِِه، ِإْذ ُوُجوُدُه َكَعَدِمِه، فَ ُهَو َكالتَّْسِليمِ َويَ ن ْ   . (2)" ُمْعرَتُِض بِِإيرَاِدِه َعَلى َوْجٍه يُ َغي ِّ
ومرادمها أن من يغري يف كالم . والقول باملوجب هو تسليم املعرتض دليل املستدل مع بقاء اخلالف 

                                                           

 441ص  1ج( ه 1314نشر مؤسسة الريان سنة ) ابن قدامة ، عبد اهلل بن أمحد ، روضة الناظر .  1
( ه  حتقيق عبد اهلل الرتكي 1343نشر مؤسسة الرسالة سنة ) الطويف ، سليمان بن عبد القوي ، شرح خمتصر الروضة .  2

 113ص  4ج
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واالنقطاع يف املناظرة معناه العجز . املستدل بزيادة أو نقص ليتمكن من القول باملوجب يعد منقطعا 
 .فاألول انقطاع املستدل والثاين انقطاع املعرتض  .ن تقرير الدليل أو عن القدح فيهع

يف املناظرة  ُيب على احملاور أال يستدل بدليل ال يصح ، ألن االنتصار على احملاور: الصحة يف الدليل  .1
ليس هدفا صحيحا للحوار ، فاالستدالل مبا ال يصح من األدلة أسلوب عقيم رمبا جلأ إليه بعض 
احملاورين هبدف الظهور على اخلصم يف املناظرة ، وهو أسلوب مردود ومستهجن عند النظار من أهل 

 ".فالصحة الصدق وإن كنت مستدال إن كنت ناقال ف" ولذا اشتهر عنهم قوهلم .اإلسالم 
، كالم يؤدي إىل فهم مقصود احملاورألن الوضوح يف ال: وضوح العبارة وسالمتها من الغموض واإلمجال  .4

  .وحيفظ وقتهم وجهدهم مما يعجل باتفاق املتحاورين 
البعد عن األلفاظ املشرتكة املومهة ألكثر من معىن ، ألن تلك األلفاظ رمبا محلها أحد املتحاورين على  .3

  .ها اآلخر على معىن آخر ، فال حيصل الوثوق مبا يقصده احملاورمعىن ومحل
واألسلوب العاطفي ، الذي يهتم بالدليل والربهان  املنطقيالتنويع يف اخلطاب بني األسلوب العقالين  .1

وذلك ألن احلوار بني املذاهب اإلسالمية . ضمريه احلي وخياطب يف احملاور . الذي يستثري العاطفة 
فإن كانت من املسائل . ع بني هذين األسلوبني حبسب القضية اليت هي موقع احلوار ينبغي أن ُيم

كر احملاور هبوان الدنيا على ذّ في ،أن يرجح فيها األسلوب العاطفي فس ينبغيالن تعلقة حبظوظالدنيوية امل
وإن كان احلوار يف مسألة فقهية  . ويذكره جبزاء من عفا وأصلح ، اهلل ويذكره حبقوق املسلم على أخيه 

 .الصحيحة النقلية والعقلية كان األسلوب املناسب خماطبته بالرباهني واألدلة 
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 المبحث السادس
 مصادر الحوار

بل أصبح ضروريًا لكل أحد يريد أن ، احلوار أصبح فنًا يطلب ممن ميارس الدعوة أو السياسة أن يتعلمه
وقد كتب املتقدمون واملعاصرون يف احلوار  . يضمن لنفسه احلياة اآلمنة مع من يعايشهم والنجاح يف مهنته

وآدابه كتبًا خمتصرة ومطولة تعد مصادر ملن يريد أن يطور مهاراته احلوارية غري أن احلوار املشروع على صفة 
 . ملصطفى  الوجوب أو االستحباب مصدره  الرئيسي القرآن والسنة من سرية ا

 :الف مذاهبهم ميكن  أن جنمل مصادره فيما يلي تخاواحلوار بني املسلمني على 

 : القرآن الكريم   .1
وهو مصدر ألصول احلوار املشروع وآدابه ُيد فيه الباحث صراحة أو إشارة آداب احلوار وأصوله وأمثلة 

، احلجج واألسئلة اليت هتز وجدان احملاور  وتلقني اهلل نبيه حممدا ، من حوار األنبياء والدعاة مع أممهم 
 .وحترك فكره ليثوب إىل رشده ، ويرجع عن ضالله 

 :وسنة أصحابه   سنة النبي  .2
 وفيها مناذج من حوارات النيب ، السنة هي املصدر الثاين للتشريع وهي تشمل القول والفعل والتقرير 

 .ويف سرية الصحابة والتابعني مناذج مشرفه من احلوار البناء 

 : أصول الفقه  .3
 . (1) املستدلوحال  االستدالل هباوكيفية  على سبيل اإلمجالطرق الفقه  جمموع صول الفقه هوعلم أ

الصحيح يف األدلة  وال يكاد خيلو كتاب من كتب فقهية بالنظر وهو عبارة عن قواعد تستنبط هبا املسائل الأ
 .واجلواب عنه أصول الفقه من بيان طرق االحتجاج وكيفية األعراض على الدليل 

 :يف ذلك  املتخصصةومن الكتب 
رأيت  ملّا فإين" وقد أورد يف سبب تأليفه قوله . أليب الوليد الباجي . املنهاج يف ترتيب احلجاج  .أ 

خائضني فيما مل يبلغهم ، وعن سنن اجملادلة عادلني ، سبل املناظرة ناكبني  عن بعض أهل عصرنا
ال  والقاصد إىل هنج، حتقيقة  يدريارتباك الطالب ألمر ال  مرتبكنيهلم فهمه علمه ومل حيصل 

 . (2)....ى أن أمجع كتاباً يف اجلدل أزمعت عل يهتدي طريقه

                                                           

 . 84ص 1مصدر سابق ج، احملصول ، الرازي .  1
 . 3ص ( حتقيق عبد اجمليد تركي . نشر دار الغرب ) املنهاج يف ترتيب احلجاج ، الباجي .  2
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 ( .ه   334) الفقه أليب اسحاق الشريازي  وامللخص يف اجلدل يف أصول، املعونة يف اجلدل  .ب 
 . (   338ت ) احلرمني اجلويينالكافية يف اجلدل إلمام  .ج 
 . ( 114ت )   اجلدل على طريقة الفقهاء أليب الوفاء ابن عقيل احلنبلي .د 
  . ( 193ت ) يضاح لقوانني االصطالح البن اجلوزياإل .ه 

 :كتب آداب البحث والمناظرة  .4
وفيها بيان الطرق الصحيحة ، لآلداب و األصول اليت ُيب على احملاور أن يراعيها وهي مصادر مباشرة 

 .وبيان حيل املناظرين وعيوب املناظرات ، لالعرتاض على االستدالل، وكيفية اجلواب عنه 

 :  كتب الجدل .5
 وهو علم حيتوي على تنظري وتقعيد للحوار الذي يهدف إىل ثين املخالف عن رأيه ورجوعه إىل رأي

،وبيان ما يقبل منها وما يرد ، وفيه بيان إيراد احلجج وكيفية االعرتاض عليها، وترتيب األسئلة الواردة . احملاور  
 .ري من العلماء بعلم أصول الفقه ألمهيته أحلقه كثو 
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 المبحث السابع
 النتائج المرجوة من الحوار 

النتائج اليت يسعى املتحاورون إىل حتقيقها كثرية وذلك ألن كل حوار ال بد له من هدف أو أهداف 
وفيما يلي أذكر أهم هذه . ومنها ما هو مقصود بالتبع ، وتلك النتائج منها ما هو مقصود باألصالة ، حمددة 

 :النتائج باختصار اقتضته طبيعة البحث 

 :رأي المخالفكسب موافقة المحاور ورجوعه عن ال .1
ألن من هذا حاله إمنا ، هذا اهلدف إذا حتقق فإنه من أهم ما يسعى إليه احملاور املستويف ألهلية احلوار 

واخلري كما قال ملا فيه من هداية الناس للحق ، فإذا حتقق إقناع اخلصم فهو أهم ما يطلبه  ،حياور لإلقناع
ومبا  ( . 88) سورة هود آية  {ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتطَْعُت  }شعيب عليه السالم يف حواره مع قومه 

أن احلوار املراد البحث فيه هو احلوار بني املذاهب اإلسالمية فإن غاية ما يطلبه احملاور موافقة املخالف له يف 
 .املذهب الذي يعتقد صحته دون غريه 

 .  كشف الحق وإيضاحه لمن عمي عليه .2
وتنبيه ، وإفادة العامل األذكى العلم ملن دونه إمنا وضعت املناظرة لكشف احلق )) قال احلافظ الذهيب 

وهذا اهلدف من أهم األهداف املشروعة للمحاور ؛ ألن املسلم ُيب أن يكون طالب  (1)((األغفل األضعف 
 .فمىت اتضح له احلق وجب عليه اتباعه، حق 

وجتلى ، فإذا اتضح الطريقان ، به ما لدى الفرقاء من حق وباطل ة يتضح واحلوار بني املذاهب اإلسالمي
عاجزًا عن  ،التقليدوأسلم له زمام القبول ما مل يكن مرهونًا بقيود  ،الطاعةلعيان ألقى له العقل مقاليد لاحلق 

 .وتفقه يف مدرسته ، أو مسكوناً بداء التعصب للمذهب الذي درس على أشياخه ، درك مآخذ األحكام 

} والتبصر والتدبر والنظر  وهلذا جاءت كثري من حوارات األنبياء مع رسلهم خمتومة باحلض على التعقل
 .(11والذاريات  31القصص )  {تبصرون أفال }  (41وآل عمران  33البقرة ) {عقلون أفال ت

 :على وجهات النظر األخرى التعرف  .3
لكل من املختلفني دليله الذي ال ينبغي الغفلة عنه يف احلوار بني املذاهب املتفقة يف الدين يكثر أن يكون 

وفّوت على نفسه فضل ، إىل بعض األدلة ل النظر الذي هو باحلق أسعد وإليه أقرب أغفوقد يكون ، وإمهاله 
وعمل ، فإذا حاور خمالفه تنبه ملا غفل عنه وضم ما فاته إىل ما لديه فسّدد رأيه ، العمل ببعض ما صح منها 

                                                           

 –نشر املكتبة التجارية الكربى ) فيض القدير شرح اجلامع الصغري ، ه  1441زين الدين حممد املتوىف سنة ، املناوي .  1
 149ص  1ج. الطبعة األوىل  1414مصر سنة 
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ولو من وجه واحد أوىل من إمهاهلما أو أن العمل بالدليلني : املشهورة عند العلماء والقاعدة . مبجموع االدلة 
 (1).إمهال أحدمها

 :عذر المخالف واإلعذار إليه .4
فإن كاًل من املختلفني يذكر ، مستوفيًا لشروطه وأركانه وأصوله وآدابه إذا حصل احلوار بني املختلفني 

والعاقل إذا عرف سبب ، أكان دينيًا أم دنيويًا سواء ، دليله واحلامل له على تبين رأيه يف موضع اخلالف 
وقاسه مبصاحل املقابل ال مبصاحل نفسه قد يعذره ، بعينه هو ووزنه مبيزانه  ونظر إليه بعني خمالفه ال، املخالفة 

 .وتبىن رأيه ، ويتفهم سبب خمالفته لكونه لو كان يف مكانه لقال بقوله 

وال يستنكف عن ، يضطر كل من املختلفني إىل اإلغضاء عن خالف صاحبه يف هذه القضية وحينئذ 
 .التعاون معه فيما عداها

وإذهاب اجلفوة بني ، وتقليل الفجوة ، أمهية كربى يف رأب الصدع  جة إذا حتققت فإهنا ذاتهذه النتيو 
 .بل بني املختلفني عموماً ، املسلمني 

فمن عذر املخالف يف األصل ُيب ، واقف منهجية أصلية واقف املختلفة قد يكون بعضها ناجتا عن موامل
يعذر بعضهم بعضًا يف مسائل وهلذا السبب فإن أتباع املذاهب الفقهية األربعة املشهورة ، أن يعذره يف الفرع 

فمن قال بذلك األصل ال ، متفرعة عن أصول أئمتهم وإمنا هي ، اخلالف ؛ لعلمهم أهنا ليست عناداً للحق 
وكان بعضهم يعذر كل من خالفه يف مسائل االجتهاد وال )) قال شيخ اإلسالم . ك ما تفرع عليه يسعه أن يرت 

 .(2)((يكلفه أن يوافقه فهمه 

وألجل ذلك ، لة فقد أعذر إليه املقبولة عند اجلميع ولو يف اجلمدلة وكان من األ، بني ملخالفه دليله  ومن
حىت إذا رأى خمالفه ، الرازي ومجاعة من األصوليني يف املناظر أن ينتمي إىل مذهب ذي مذهب  اشرتط

 .وقواعد إمامه عذره وإن مل يوافقهاستناده إىل أصول مذهبه 

 :مجاالت الخالفتضييق  .5
وأن جماالت الوفاق بينهم ، احلوار بني املختلفني أن اخلالف بينهم ليس يف كل شيء شف كثريًا ما يك

اخلالف بل موضع ، وأن القضية اليت طال النزاع فيها ليست كلها حمل خالف ، أكثر من جماالت اخلالف 

                                                           

الطبعة ،  1984بريوت سنة  –مؤسسة الرسالة ) إجابة السائل شرح بغية اآلمل ، حممد بن إَساعيل ، األمري الصنعاين .  1
دار الكتب  )قواطع األدلة ، منصور بن حممد ، والسمعاين ،  431ص( حتقيق حسني بن أمحد وحسن األهدل، األوىل 

، بن عمر  الرازي حممد،  184ص 1ج، حتقيق حممد حسن حممد ( الطبعة األوىل  1318 بريوت سنة –العلمية 
 .131ص،  4ج، حتقيق طه جابر العلواين  1318سنة  –دار الرسالة ) املخصول 

 . 11أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم ص، صاحل بن عبداهلل ، ابن محيد   . 2
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حني أنكر على  وقد حلظ هذا املعىن شيخ اإلسالم ابن تيمية، وما يتكرر وقوعه متفق عليه ، فيها نادر الوقوع 
أفعال العباد سواء كانت الفقه هو معرفة أحكام : )) فقه خالفية فقال رمحه اهلل من زعم أن أكثر مسائل ال

ومن املعلوم ملن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة ال . تلك املعرفة علمًا أو ظنًا أو حنو ذلك 
فأما غالب األفعال مفادها ،  يف بعض احلوادث لبعض اجملتهدين وأن الظن فيها إمنا هو قليل جداً ، مظنونة 

وأعين بكوهنا معلومة أن العلم هبا ممكن وهو حاصل ملن اجتهد ، وأحداثها فغالب أحكامها معلومة وهلل احلمد 
املقلدين بل وال لغالب املتفقهة ، وال أعين أن العلم هبا حاصل لكل أحد ، واستدل باألدلة الشرعية عليها 

 .(1)..."ألئمتهم 

 : سقوط واجب البيان الذي أمر اهلل به .6
،  اهلل به أهل العلمالذي أمر ، املرجوة منه سقوط واجب البيان قد يكون من مقاصد احلوار والنتائج 

نُ نَُّه لِلنَّاِس َواَل َتْكُتُمونَُه َوِإَذ َأَخَذ الّلُه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب  )وأخذ عليهم العهد بالقيام به  سورة آل  (لَُتبَ ي ِّ
 ( . 183) عمران آية 

اده أو بعنوهذا املقصد قد يكون رئيسًا إذا علم احملاور أن حماوره لن يرتك ما هو عليه من الباطل لعلمه 
الغرض املمكن حتقيقه فيكون .أو متبعاً ملبدأ خاطئ ال حييد عنه ، ال يرتك مذهب شيخه متعصباً بكونه مقلداً 

 .من احلوار السالمة من مغبة كتمان العلم وعدم بيانه 

مِلَ وإذ قالت أمة منهم }  : كما قال تعاىلوهذا العلم املسبق ال ينبغي أن مينعنا من املناظرة واحملاورة  
بُ ُهْم َعَذابًا َشِديًدا قَاُلوْا مَ  ُقوَن تَِعظُوَن قَ ْوًما الّلُه ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمَعذِّ سورة األعراف ،  {ْعِذرًَة ِإىَل َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يَ ت َّ

 . ( 143) آية 

 :المخالف واألمن من شره تحييد  .7
نوا عداوهتم ، ونابذوه لقد يكون من أهداف احملاور حتييد بعض املخالفني له عن مؤازرة أعدائه الذين أع

يعرف أنه ليس من مصلحته تكثري أعدائه، فإذا  فكل عاقلوخاصموه ، وهو هدف مطلوب لكل العقالء ، 
 . أدى احلوار إىل حتييد بعض املخالفني وإبعادهم عن االصطفاف مع أعدائه فهو حوار ناجح 

 :إيجاد حل وسط للمشكلة موضع الخالف  .8
وذلك ممكن يف ، أو يرى أحقيته ، ما يطالب به وهذه النتيجة تتطلب تنازل كل من املتحاورين عن بعض 

ولكن يف القضايا الشرعية ليس من املمكن ترك احملاور لبعض ما ، كانت أو معنوية   احلقوق اخلاصة مادية
القضايا اليت يرى أن خصمه ولكن بإمكانه تأجيل النظر يف بعض . مع املخالف يعتقد كونه حقاً جملرد االتفاق 

                                                           

 وانظر حنوه 1/13(  1344وىل سنة الطبعة األ، حتقيق حممد رشاد سامل ، مام نشر جامعة اإل) االستقامة ، ابن تيمية  .  1
 114-14/111 1314نشر جممع امللك فهد سنة ، مجع الشيخ عبدالرمحن بن قاسم ، يف جمموع الفتاوى 
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يف صلح احلديبية  ى ذلك أن النيب ويدل عل. ال ميكن أن يوافق عليها وترك الكالم فيها إىل وقت آخر 
واكتفى باالتفاق على الصلح بشأن رجوعه ، عن نعته أنه رسول اهلل أمضى الصلح مع كفار مكة مع امتناعهم 

 .عن العمرة ذلك العام إىل العام القادم 
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 الخاتمة

وترفع الدرجات والصالة والسالم على من جاء بأكمل الرساالت  احلمد هلل الذي حبمده تتم الصاحلات
 :أما بعد .حممد بن عبد اهلل وآله ومن اهتدى هبداه 

فقد يسر اهلل هذا البحث الذي ال أزعم جدة موضوعه ولكين بذلت اجلهد يف أال يكون تكرارا ملا كتب 
أوساط املسلمني ، وحددت أركانه وشروط  قبله ، فاخرتت يف تعريف احلوار عبارة تناسب عرف االستعمال يف 

 .بدوهنا ، وآدابه اليت ال حيسن بدوهنا ،وَثاره املرجوة منه  كل ركن ، وذكرت أصوله اليت ال تكون حقيقته

واحلمد هلل أوال وآخرا وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه . وأسأل اهلل أن ينفع به قارئه وكاتبه 
 .أمجعني 
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 مشروع قرار

 :احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد 

فبعد االطالع على البحوث املقدمة يف موضوع احلوار بني املذاهب اإلسالمية ومناقشتها من أعضاء 
 :اجملمع واالستماع آلراء اخلرباء قرر اجملمع ما يلي 

املختلفني أو بعضهم يف موضوع حمدد ترديد القول بني :احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالمية يعين  : أوال 
 .بقصد البيان واإليضاح وتبصري اجلاهل وتنبيه الغافل وما يتبع ذلك من اآلثار احملمودة 

أن احلوار ضرورة اجتماعية ال يستغين عنه أتباع املذاهب الستمرار التعايش والقيام بواجب البيان  : ثانيا 
 .امليثاق للقيام به  الذي أوجبه اهلل على أهل العلم وأخذ عليهم

أن احلوار له أصول تضبط مساره وتضمن جناحه ُيب االهتمام هبا والتواصي مبراعاهتا يف كل حوار ،  : ثالثا 
 : وأمهها 

االتفاق على أصول االستدالل املتفق عليها بني علماء األمة والتأكيد على االلتزام هبا،  (أ )
 . وعدم ترك العمل هبا إال لدليل راجح من جنسها 

حتديد حمل الوفاق وحمل اخلالف ، وجعل املتفق عليه أساسا لبحث املختلف فيه ضمانا  (ب )
لبقاء التعايش واحرتام كل من األطراف رأي اآلخر، ما مل يكن مصادما لصريح الكتاب 

 .والسنة وما أمجع عليه الصحابة والتابعون 

يست حمال للحوار إال أن املسائل القطعية اليت دلت عليها النصوص الصحيحة الصرحية ل (ج )
من جهة التواصي هبا والتعاون على حتقيق العمل هبا  ، وأما املسائل االجتهادية فهي حمل 

 .التحاور والتشاور واالجتهاد 

أن للحوار آدابا ُيب التنبيه عليها واالهتمام هبا والتواصي مبراعاهتا يف كل حوار، وخباصة يف احلوار  : رابعا 
اإلخالص والبعد : إلسالمية، واإلخالل هبا يذهب فائدة احلوار أو يقللها وأمهها بني أتباع املذاهب ا

عن قصد الظهور والغلبة ، واحرتام املخالف، وترك مقاطعته والشغب عليه، واختيار أحسن 
 .األساليب يف اإلقناع  



34 
 

سالمية هي إيضاح احلق التأكيد على أن اهلدف الرئيس والثمرة املرجوة من احلوار بني املذاهب اإل : خامسا 
وهداية اخللق وتنبيه الغافل وتعليم اجلاهل، وكشف الشبهات اليت تغطي مشس احلقيقة وحتجب نور 

 .الصواب  
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 المراجع 

ل األحكام ، نشر املكتب اآلمدي ، علي بن أيب علي بن حممد بن سامل ، اإلحكام يف أصو  (1)
 .عفيفي ، بريوت ، لبنان ، حتقيق وتعليق الشيخ عبدالرزاق اإلسالمي

األصفهاين ، حممود بن عبد الرمحن ، بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب ، نشر دار املدين،  (1)
 .م1984/ ه  1344السعودية ، احملقق حممد مظهر بقا ، الطبعة األوىل، 

بريوت ،  إجابة السائل شرح بغية اآلمل ، مؤسسة الرسالة ،، حممد بن إَساعيل ، األمري الصنعاين  (4)
  . 1984احملقق حسني بن أمحد وحسن األهدل ، الطبعة األوىل سنة 
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 . ه 1311، احملقق حممد زهري بن ناصر الناصر ، الطبعة األوىل، ( عن السلطانية

، احلليم احلراين ، االستقامة ، نشر جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية أمحد بن عبد ، ابن تيمية  (1)
 . 1344الطبعة األوىل ، سنة ، حممد رشاد سامل . احملقق د

أمحد بن عبد احلليم احلراين ، درء تعارض العقل والنقل ، نشر جامعة اإلمام حممد بن ، ابن تيمية  (4)
 .1311 ، الطبعة األوىل ، سنة حممد رشاد سامل. سعود اإلسالمية ، احملقق د

 .1348ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم احلراين ، الفتاوى الكربى ، نشر دار الكتب العلمية ،  (3)

نشر جممع ، مجع الشيخ عبدالرمحن بن قاسم ، ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم احلراين ، جمموع الفتاوى  (8)
 . 1314امللك فهد سنة 

جعفر حممد بن جرير ، جامع البيان يف تأويل القرآن ، نشر مؤسسة الرسالة ، ابن جرير الطربي ، أبو  (9)
 .ه  1314احملقق أمحد حممد شاكر ، الطبعة األوىل 

يف اإلسالم ، دار املنارة للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة  بن عبد اهلل، أصول احلوار وآدابه ابن محيد، صاحل (14)
 .1311األوىل، 

فوظ بن أمحد بن احلسن احلنبلي ، التمهيد يف أصول الفقه ، نشر جامعة أم أبو اخلطاب الكلوذاين ، حم (11)
 .القرى ، احملقق مفيد حممد أبو عمشة 

اخلطيب البغدادي ، أمحد بن علي ، الفقيه واملتفقه ، نشر دار ابن اجلوزي ، السعودية ، احملقق أيب عبد  (11)
 .ه   1311الرمحن عادل الغرازي ، سنة 

 . 1318احملصول ، نشر دار الرسالة ، احملقق طه جابر العلواين ، سنة ، ر الرازي ، حممد بن عم (14)



36 
 

 .ه  1313حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، تاج العروس ، بريوت ، دار الفكر ، الزبيدي  (13)

 الزرقاين ، حممد بن عبد الباقي بن يوسف املالكي ، شرح الزرقاين على املواهب اللدنية باملنح احملمدية ، (11)
 .ه 1313نشر دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل 
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 .  ه1313مشهور آل سلمان ، الطبعة الثانية ، سنة 

 .احلوار أصوله املنهجية وآدابه السلوكية ، نشر دار الوطن ، الرياض ، الصويان ، أمحد بن عبد الرمحن  (14)

عبد اهلل . الطويف ، سليمان بن عبد القوي ، شرح خمتصر الروضة ، نشر مؤسسة الرسالة ، حتقيق د (11)
 ه  1343الرتكي ، سنة 

عبد اهلل الرتكي ، الطبعة . الفقه ، احملقق د  الواضح يف أصول، ابن عقيل ، علي بن عقيل بن حممد  (11)
 . 1341األوىل ، سنة 
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 .القاهرة ، احملقق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش  -الكتب املصرية 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

:  الحوار لغة
كأما من أكٌب كتابه كراء )من حار ػلور أم عاد يعودكا كاهلل ٖتدث عن ذلك يف صفة الضالُت يف قوله

 ( ظهر  فوؼ يدعوا  ثورا كييصل  عَتا  إه كاف يف أأصه مفهكرا  إه  ن  ف لن ػلور بصل  ف ربه كاف به بيَتان 
. ، أف لن ػلور أم لن يعود15-10 ورة االإشقاؽ 

كاحلوار عمصية عودة  يما غلهم من النقاش كمن أنا صارت ادلناقشة اليت تكوف بُت شخيُت أك أشخاص 
حواران؛ ألف كل كاحد منظم يعيد الكالـ مهات عديدة، ك مكاإية األخذ كالهد يف احلديث مهة بعد مهر،  إذا مل 
يكن كل طهؼ حه يف أف يتكصم كأف يهد كأف يعًتض  إإه ال معٌت الف يفمل احلوار حواران،  ال يكوف احلوار 

حواران  ال  ذا كاف مناقشة مفتوحة كحقيقية بُت طه ُت أك عدة  طهاؼ كل كاحد منظم ؽلصك الفهصة الزمنية 
. إففظا ك احلق إففه ك القدرة إففظا، مع ا تعماؿ األدلة كالرباأُت

. احلوار  ذف  دارة النقاش من أجل الوصوؿ  ىل توا ق أك تفاأم أك تعاكف أك تنفيق يف قضية من القضايا

ككاف له ٙته  قاؿ ):كقد جاء لفظ احلوار يف القهآف الكهًن  الث مهات مهتاف يف  ورة الكظف قاؿ تعاىل
قاؿ له صاحثه كأو ػلاكرر أكفهت بالذم خصقك )، ك34(لياحثه كأو ػلاكرر أإا أككه منك ماالن كاعز إفهان 

قد مسع اهلل قوؿ اليت ٕتادلك يف زكجظا )، كمهة يف  ورة اجملادلة37(من تهاب ٍب من إطفه ٍب  واؾ رجال
.  1(كتشتكي  ىل اهلل كاهلل يفمع ٖتاكركما  ف اهلل مسيع بيَت

: شروط الحوار
أم الهغثة ادلتثادلة يف الوصوؿ لصتفاأم،  ما مل يكن احلوار مثٍت عصل رغثه يف : الشهط األكؿ اليدؽ (1

ادلعه ة كالتوصل  ىل تفاأم كاىل حقيقة كاىل توا ق  إف أذا احلوار ييثح تعجيزان ييثح ا تفزازان ييثح 
. ا تدراجان ييثح أم شيئا آخه ال أإه  عي لصحوار لصتفاأم يف قضية من القضايا

قل يا أأل الكتاب تعالوا  ىل كصمة )توحيد األرضية ادلشًتكة اليت جاءت تفميتظا يف القهآف كصمة  واء (2
 واء ييننا كبينكم أال إعثد  ال اهلل كال إشهؾ به شيئا كال يتخذ بعضنا بعضان أربابا من دكف اهلل  إف تولوا 

،   ما مل تكن أناؾ أرضية مشًتكه ييثح حواران غَت 64آؿ عمهاف ( قولوا اشظدكا بأإا مفصموف
،  الهغثة لصوصوؿ  ىل ادلعه ة كالتفاأم، كالدليل عصل أذا أإه عندما يقع يف احلوار ما يفتقد معه  مفظـو

 .شهط اليدؽ ٖتوؿ ادلعٌت  ىل إقيضه



- 2-  

 

أف يفتعمل كل من أطهاؼ احلوار أدكات اال تدالؿ إففظا، كأف يكوف احلق إففه عند األخه ، كذلذا  (3
قاؿ ادلتحاكركف يف عصم ادلنا هة الذم أو تهاث   المي ر يع تتميز به  قا تنا كحضارتنا كتها نا ضلن األمة 

اليت أ فت عصم قائم لصحوار امسه ادلنا هة ، كعندإا منا هات تتفع  ىل رلصدات كمنا هر أيب  عيد 
كال أدعيت يف إففك دعول  ال : اليَتايف ، كأيب الوليد الثاجي مع ابن حـز األإدلفي  يقوؿ له

 .مسحت يل ٔتكصظا كال ا تندت  ىل دليل  ال أذإت أف ا تعمل مكصه

أذر شهكط أ ا ية شهط اليدؽ كشهط التفاأم كشهط التكا ؤ بغَت أذا ال يكوف احلوار حواران ك ظلا 
. يكوف ا تفزازان أك ٖتهيضان أك ا تدراجان 

 ف ا تعماؿ احلوار ٔتعٌت ادلشاكصه أك ادلعاكفة أك ادلثاينه لثياف أإه ليس حواران ألإه يفتقد الشهكط 
. اليحيحة لصحوار

أما حوار التدا ع باإلرادة  ظو  عي لفهض  رادة عصل  رادة ، كادلقيود أف اإلإفاف يتواضع كيتنازؿ 
كينطصق يف التعاكف  كبذؿ اجلظد لصوصوؿ  ىل منتيف الطهيق دلعه ة احلقيقة  ذا كاإت عندؾ ا صم هبا ك ذا 

كاإت عندم تفصم هبا، ك ذا مل تكن عند كصينا إفصم هبا لطهؼ  الث  ذا كاإت منقفمة بيننا إتقامسظا ذلذا 
 24 ثا(ك إا أك  ياكم لعصل أدل أك يف  الؿ مثُت):يقوؿ اهلل جال كعال لنثيه عصيه الفالـ قل ذلم يا زلمد

.  ظو احتماؿ كاحد كاخلطاب الأل الكتاب من اليظود كالنيارل  كمن ادلثطصُت

كاحلوار مع عدـ التفاأم ليس حوار ألإه خايل من مقومات ادلنظج الفصيم لصحوار ك ذف  ال يفتقيم احلوار 
أا أإتم أؤالء حاججتم  يما ) كقوله تعاىل64 ورة النمل(قل أاتوا بهأاإكم  ف كنتم صادقُت) ال أف إقوؿ 

 66آؿ عمهاف (لكم به عصم  صم ٖتاجوف  يما ليس لكم به عصم كاهلل يعصم كأإتم ال تعصموف

لن ٕتد يف القهآف  ال طصب احلجة كالدليل،  ادلفهكض أف اإلإفاف يتجنب حوار التدا ع ألإه يفتعمل 
  .القوة، ك يتجنب حوار القوة الف منطصق القوة يثدأ عندما ينتظي مثدأ اإلقناع

ك ذ قاؿ ربك لصمالئكة  ين )كاهلل  ثحاإه كأو ال يفأؿ عما يفعل دلا أردا أف ؼلصق ادـ اخرب ادلالئكة 
إٔتعل  يظا من يففد  يظا كيففك الدماء كضلن إفثح ) كأذف ذلم باالعًتاض  قالوا (جاعل يف األرض خصيفة 

قاؿ  ين أعصم ما ال تعصموف كعصم آدـ األمساء كصظا ٍب عهضظم عصل ) صم ؽلنعظم بل قاؿ (ْتمدؾ كإقدس لك
ادلالئكة  قاؿ أإثئوين بأمساء أؤالء  ف كنتم صادقُت قالوا  ثحاإك ال عصم لنا  ال ما عصمتنا  إك أإت العصيم 
احلكيم قاؿ يا آدـ أإثئظم بأمسائظم  صما أإثأأم بأمسائظم قاؿ أمل أقل لكم  ين أعصم غيب الفماكات كاألرض 
كأعصم ما تثدكف كما كنتم تكتموف ك ذ قصنا لصمالئكة ا جدكا آلدـ  فجدكا  ال  بصيس أىب كا تكرب ككاف من 

  عندما أمه ادلالئكة بالفجود  جدكا كذلك عندما رأكا ادـ يعصم ماال يعصموف ، 34-30الثقهة (الكا هين
كأذا أ صوب  قناع من اهلل لصمالئكة حىت يعمصوا عصل تيفَت شأف الثشه يف األرض، كأو الذم ال يفأؿ عما 
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كأذا إص يف الشورل كإص يف التشاكر من  (ال يعيوف اهلل ما أمهأم كيفعصوف ما يؤمهكف)يفعل كأم بادلقابل 
أجل  ف إتعصم كيف أف ادلفئوؿ البد أف يقنع شهكائه يف اإلدارة أك الشهكة أك الوزارة  قناع كامل بالقهار حىت 

 .يشاركوا معه يف تنفيذر كأم مقتنعوف به كمتقثصوف له كمدركوف مهاميه كأأدا ه

: شروط المحاور
ادلتمكصة يف التخيص كالقدرة عصل ادلناكرة، كاخلربة، كادلالينة، كالذكاء كأف يعهؼ مىت ػلجم : الكفاءة (1

كمىت يقدـ، خذ مكالن الكفاءة أحياإا تتفاكض دكلة من الدكؿ ادلتخصفة مع دكلة متقدمة يف شأف قاإوف 
تثادؿ ٕتارم ال يغصثنا األقوياء  قط ٔتنطق الضغط الذم ؽلصكوإه كمنطق االحتواء ك ظلا ضلن أحياإا إفيء 

االختيار  باالعتماد عصل الكقة كأم ؼلتاركف الكفاءة،  نحن إه ل من يهضل عنه ادلفئوؿ كيكق به 
كيكوف قهيثا له أك صديقان، كأم يه صوف الكفء  إذا بدأ النقاش الطهؼ الغهيب يكوف مفتوعب، عامل 

متخيص داأية متمهس، كالطهؼ األخه غه رٔتا  يكوف بعيدا عن التخيص، كرٔتا يه ل يف آخه حلظة 
ارٕتاالن  يؤخذ عصل غهر  يوقع عصل أصكت أمته يف جواإب اقتيادية كٕتارية ٍب إقوؿ دلاذا ضلن  اشصوف؟ 
ألإنا ال إه ل الكفء لو إه ل الكفء ادلتخيص يف ميداإه، إه ل الدبصوما ي لصحوار الدبصوما ي، 

كإه ل الثارع يف الصغة إلبهاز مزايا لغتنا ، كإه ل الفيا ي لصحوار الفيا ي، كإه ل االقتيادم لصحوار 
.  التجارم، كأكذا ؽلكن أف إيل مع ضعفنا

 احلوار ػلتاج  ىل مناكرة كمداكرر كمالينة أحياإا، ػلتاج  ىل حنكة،  ػلتاج  ىل مىت ٖتجم كمىت :  الدأاء  (2
لو كاف بيٍت كبُت الناس شعهة ما اإقطعت  ذا جذبوأا : تقدـ ، ػلتاج  ىل شعهر معاكية حيث قاؿ

أرخيتظا ك ذا أرخوأا جذبتظا، ألإك  ذا قطعت احلوار  شصت ك ذا ا تفصمت يف احلوار  أإت أككه 
 . شالن ، ك ذف  البد من مهكإة كا يه 

 الشورل أال يفوض الطهؼ احملاكر يف الفيا ة أك االقتياد أك حىت يف حوار األدياف أك احلوار  (3
اإل المي ادلفيحي أك حوار احلضارات ال يفاكض لكي يوقع إيابة عنا، البد أف يعود كيفتشَت البد أف 

. يكوف كراءر  هيق  من ادلفتشارين

  :أساليب الحوار
 ال اقتحم العقثة كما أدراؾ ما العقثة  ك رقثة أك  طعاـ يف يـو ذم ): يقوؿ اهلل جال كعال

، ضلن 6االإشقاؽ(يا أيظا اإلإفاف اإك كادح  ىل ربك كدحان  مالقيه )، كيقوؿ أيضا14-11الثصد(مفغثة
مطالثوف أف إغطي كل رلاالت التحدم كرلاالت التدا ع كبذؿ اجلظد يف اإلقناع، ك كل رلاالت العمل 

احلضارم الضهكرم احليوم ال يغٍت بعضظا عن بعض، اقتياديوف عصيظم أف يفتمهكا يف احلوار االقتيادم من 
أجل ٖتفُت شهكط التثادؿ التجارم ، صناعيوف ينثغي أف يثذلوا جظدأم من أجل الوصوؿ  ىل أ ضل 
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الشهكط يف رلاؿ اال تكمار كالتينيع كالتوصل  ىل أحدث أ اليب التكنولوجيا، الفيا ي عصيه أف يفاكض من 
. اجل ٖتفُت كضعية ادلفصمُت الفيا ية من أجل  هناء كل القضايا ادلعصقة العهبية كاإل المية

كيتعُت أف إكشف كيد األعداء ، كإعمل عصل أزاله اليورة الثشعة اليت رمسظا ادلفتشهقوف عن العهب كعن 
ادلفصمُت عصل مدل مئات الفنُت، كر خظا عرب الكتاب كالثحث كادلقاؿ، بل حىت عرب الصوحة الفنية اليت 

كاف يهمسظا الفناف ادلفتشهؽ عن عامل الشهؽ كاإشغاذلم بالصظو كبالنفاء كباجملوف كاخلالعة كأ اليب الفجور 
اليت تصيق بالعهب كادلفصمُت زكران كهبتاإان،ك ف كاف الثعض قد ؽلارس شيئا من أذر األ اليب الوضيعة  ال 

غلوز احلكم عصل اجلميع، ك بهاز صورة  يظا العهيب بصيد كغيب كقا ي كمتوحش كدين كدموم ،  نحن أصحاب 
حضارة، كماضي عتيد، كحاضه زاأي، كمفتقثل مشهؽ، عصينا أف إثادر باحلوار احلقيقي  نكشف ادعائظم، 

كإقذؼ باحلق عصل الثاطل  يدمغه  إذا أو زاأق، كإهد كيد ادلفتشهقُت بإبهاز  األكجه ادلشهقة لديننا، مع 
العمل اجلاد لدعوة الضالُت كالضهب عصل يد العابكُت من بٍت جصدتنا حىت يكوبوا  ىل رشدأم كينزعوا  ىل 

التوبة، كيعدلوا عن كل الفيئات كاخلطايا،  ال غلوز أف إثقل ٖتت رٛته ادلثادرة الغهبية اليت تضع احلوار كأطهر 
. كته م أأدا ه كغاياته ٍب ال يكوف لنا كجود يف التأ َت كر م اخلطط، ك بهاز طاقاتنا كقدراتنا

كليعصم أف اإلعالـ الغهيب يتييد الثفطاء كاألميُت كاجلظاؿ الذين ال ػلفنوف التعامل معظم كال يدرؾ 
خثث إواياأم ، كذلذا إدعو اجلمعيات اإل المية أف ال تتحدث لإلعالـ مثاشهة عصيظم أف ؼلتاركا إاطقا 
، كعندما  يتحدث بامسظم يكوف أككهأم ذكاءن، كأبهزأم عثقهية، كأقدمظم  قامة، كأقدرأم اتقاإان لصغة القـو
يناقش يفتطيع أف يوصل الفكهة كيفتطيع أف يتجنب ادلكائد اليت ػلفن اإلعالـ الغهيب إيب شهاكظا 

. لإل الـ كادلفصمُت

كعصينا أف إنفق جظودإا، كإوحد طاقاتنا كظلكل يف حوارإا كتصة كاحدر، ٕتمع اخلربات كيفاإد بعضنا 
بعض، كإتكاتف لنحقق أأدا نا كإثصغ غاياتنا؛ الف الغهب إته  ىل توحيد اليف كٚتع الكصمة يف  زالة 

احلدكد كالفدكد  يما بينظم بتوحيد االقتياد بالفوؽ األكربية ادلشًتكة،مع توحيد العمصة  كجواز الففه، كحق 
اإلقامة لكل مواطن  يظم مع التمتع بكل شليزات ادلواطنة، كاآلف يثحث األكربيوف يف كياف د تورم موحد، 
عصل أف لثالدإا ادلمصكة العهبية الفعودية بيفتظا دكلة ٘تكل العامل اإل المي،  ظي قثصتظم يف صالهتم كعصل 

ربوعظا يؤدكف منا كظم، كأي مظوئ ا ئدهتم كاليظا تشهئب أعناقظم، كتهإوا  ليظا ابيارأم، كأي زلط 
اماذلم،  كمن حقظا أف تدا ع عن قضاياأم،ك أف ٖتاكر كتفاكض يف القضايا اخلاصة هبا  يما يتعصق بأمنظا 

كاقتيادأا ادلتمكل يف النفط، كيف أمورأا ادلتعددة كمياحلظا ادلتنوعة،  ال أف أناؾ قضايا كربل البد أف تصتقي 
حوذلا الدكؿ العهبية كاإل المية لصد اع كالذكد عن حياض اإل الـ عندما غلًتئ الثعض باإل اءة  ىل الذات 

العصية كاىل القهآف الكهًن، أك اإل اءة لنيب اإل الـ زلمد عصيه أ ضل اليالة كأًب الفالـ كإشَت أنا لصدكر 
الثارز كادلميز خلادـ احلهمُت الشهيفُت يف اإشاء مهاكز احلوار يف مكة كيف مدريد، كالدكر الثارز كادلتميز لًتكيا 
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حكومة كشعثا يف عنايتظا بقضايا ادلفصمُت، كأيضا  يما يتيل يف حوار احلضارات، كحوار أتثاع األدياف؛ الف 
مياحلنا مشًتكه يف زمن التكتالت يف زمن العودلة يف زمن ليس  يه لصيغار كالضعاؼ مكاف، يف زمن يتعُت 

. أف إكوف كتصه ْتجم الدكؿ الكربل كاذلند كاليُت كاالٖتاد األكريب

كلقد كاف من الضهكرة ٔتكاف أف إعتمد عصل ادلفصمُت ادلقيمُت يف بالد الغهب الذين مل يعد كضعظم 
يوصف باجلاليات بل أصثحوا مواطنُت ؽلكصوف أجياؿ  ثقتظم  في ادلمصكة ادلتحدة اجليل الكالث كالهابع ككذا 

يف  هإفا كيف أدلاإيا كيف كندا كأمهيكا،  في أدلاإيا عصل  ثيل ادلكاؿ ما يزيد عصل أربعة ماليُت مفصم ككاف 
ا اْلقيْهآفى يػىْظًدم لًصَّيًت ًأيى )عصيظم أف يتخذكا من القهآف قثفان يفتضيئوف به كإوران يظتدكف به كيطثقوف ً فَّ أىذى

ًثَتنا كىأىفَّ الًَّذينى الى يػيْؤًمنيوفى بًاآلًخهىًة أىْعتىْدإىا ذلىيْم  ـي كىيػيثىشِّهي اْلميْؤًمًنُتى الًَّذينى يػىْعمىصيوفى اليَّاحلًىاًت أىفَّ ذلىيْم أىْجهنا كى أىقْػوى
ابنا أىلًيمنا  صذالك  ادع كا تقم كما أمهت كال تتثع أأواءأم كقل أمنت ٔتا )، كقوله تعاىل10-9:اإل هاء(عىذى

أإزؿ اهلل من كتاب كأمهت ألعدؿ بينكم اهلل ربنا كربكم لنا أعمالنا كلكم أعمالكم ال حجة بيننا كبينكم اهلل 
،  كيتخذكف منظجان قوؽلان يصتزموف به  يما بينظم كيتعامصوف به مع غَتأم 15الشورل (غلمع بيننا كاليه ادليَت

كالذين غلتنثوف كثائه اإلٍب كالفواحش ك ذا ما غضثوا أم يغفهكف كالذين ا تجابوا لههبم كأقاموا ):قاؿ تعاىل
اليالة كأمهأم شورل بينظم كشلا رزقناأم ينفقوف كالذين  ذا أصاهبم الثغي أم ينتيهكف كجزاءا  يئة  يئة 

مكصظا  من عفا كأصصح  أجهر عصل اهلل  إه ال ػلب الظادلُت كدلن اإتيه بعد  صمه  أكلئك ما عصيظم من  ثيل 
 ظلا الفثيل عصل الذين يظصموف الناس كيثغوف يف األرض بغَت احلق أكلئك ذلم عذاب اليم كدلن صرب كغفه  ف 

: ، كبإمكاف أؤالء ادلفصمُت أف ػلققوا عصل األقل أمور أربع43- 37الشورل (ذلك دلن عـز األمور

. ٛتل الدكؿ الغهبية عصل االعًتاؼ باإل الـ بيفته دينان عادليان :األكؿ

.  دخاؿ عصـو الشهيعة ٔتناأج الغهب يف ادلدارس كاجلامعات: الكاين

. كجود زلكمة   المية ٖتكم شؤكف ادلفصمُت: الكالث

.  يل اإل الـ عن االقًتاف باإلرأاب كما أو شائع باإلعالـ الغهيب:  الهابع

 ظذا بصورم كأذا دكبندم كذاؾ ) غَت أهنم كلأل ف إزحوا من بالدأم ٓتال اهتم كإزاعاهتم كتوجظاهتم 
 (تثصيغي كأذا  خواين كذاؾ مداخصي كآخه  هكرم كأذا  ٍت كذاؾ شيعي كأذا  صفي كذاؾ من األ احلديث
حىت بصغ اخلالؼ بينظم أال ييصي أحدأم خصف األخه كيتنازعوف بل كؼلتيموف يف عدد ركعات الًتاكيح، 

ككل با ط يديه يعتقد أف احلق معه كأف اجلنة له كأف الثقية أم كقود النار، كمل يدركوا بعد خطه اإلعالـ 
الغهيب كما يتيف به من قوة اإلدراؾ كعمق النظهة كالقدرة الفائقة عصل ٖتقيق مياحلظم، كغالثان ما يكوف 

حوار أؤالء ادلفصمُت بطهيقة عشوائية يتجصل  يظا حب الظظور كالنزعة الفهدية، مع غياب التنفيق، مع شيء 
من الفذاجة كالفطحية، كذلذا إالحظ أف اإلعالـ الغهيب ؼلًتؽ اجلمعيات اإل المية  يختار أشخاص 



- 6-  

 

بأعياهنم ككجور بذكاهتم، كدعار متطه ُت لديظم الككَت كالككَت من احلماقة كقيه النظه كيظدؼ اإلعالـ الغهيب 
من أذا أف يؤ ث هبم  ضاء ا توديوأاته كإدكاته حىت يقدموا اليورة عن اإل الـ اليت يهيدأا أو كليفت اليت 

٘تكصنا حقيقة، كأذا اإلعالـ كصما أبيه أدلعينا لديه القدرة كالكفاءة علشور كعمصوا عصل  قياءر  صماذا تقدـ 
اجلمعيات اإل المية الفكُت اليت إذبح هبا كالفوط الذم صلصد به، ككنا إتمٌت أف يكوف لصمنظمات 

كاجلمعيات كاذليئات اإل المية يف بالد الغهب إاطقوف رمسيوف، ك يكوف لديظم خطه لصتطويه اإلعالمي، دلاذا 
ال يقدموف لشثاهبم كلدعاهتم دكرات تدريثيه ٖتقق ذلم  صالح اخلطاب اإل المي ك األ اليب الدعوية، ك 

يكوف لديظم عصماء يف التنظَت لصخطاب اإل المي يتقنوا عصـو العيه ادلتعصقة باخلطاب كعصم الصفاإيات 
كعصم الثالغة كعصم ٖتصيل اخلطاب كعصيظم أف يتقنوا الثالغة العهبية األصيصة كيتقنوا شهكط احلوار كعصم ادلنا هة 
كأؤالء يكوإوف الدعاة الذين يعه وف دينظم كيتوجظوف  ىل دعوة من حوذلم كيعصموا ضهكرة التنا س عصل بصوغ 

. اجلودة، جودة يف ادلنتوج الفكهم كادلنتوج اإلعالمي

كليتخذ أؤالء الهجاؿ قدكة ذلم يف النقاش كاحلوار أمكاؿ اليحايب اجلصيل جعفه بن أيب طالب عندما 
كقف أماـ مصك احلثشة النجاشي رضي اهلل عنظما كبُت له اإل الـ يف كصمات كجيزة بصيغة رتب  يظا 

األكلويات عندما أكضح حاؿ الناس قثل بعكه ادليطفل صصل اهلل عصيه ك صم ككيف كاإوا بعد ذلك، كأكضح 
كنا أأل جاأصية إأكل ادليتة كإظصم اجلار كإفتحل : موقف قهيش من الدعوة كصاحثظا كأتثاعه، حيث قاؿ

احلهاـ كيعدك بعضنا عصل بعض  جاءإا إيب كهًن  عصمنا اإلؽلاف كالتقول كاليرب كاليالح كاال تقامة ك كهاـ 
اجلار كهناإا عن عثادة األصناـ كأكل احلهاـ،  آمنا به كصدقنار  عد عصينا قومنا  آذكإا  جئنا  ليك كاخًتإاؾ 

عصل من  واؾ مصتجئُت  ليك، كتال عصيه ما كرد يف القهآف يف  ورة آؿ عمهاف ك ورة مهًن ك ورة األإثياء، عن 
زكهيا كػليي كعيفل كأمه مهًن عصيظم الفالـ كأم مقد وف عند النيارل،  أحفن عهض اله الة كأحفن 

  كاإت النتيجة الطثيعية ذلذا 1عهض ادلظصمة كأحفن عهض اال تجارة كاإتقاء اآليات اليت قهأأا بُت يديه

                                                 
 ذ قالت امهأة عمهاف رب  ين إذرت لك ما يف بطٍت زلهران  تقثل مٍت  إك أإت الفميع العصيم  صما كضعتظا )قاؿ تعاىل  ( 1

قالت رب  ين كضعتظا أإكل كاهلل أعصم ٔتا كضعت كليس الذكه كاالإكل ك ين مسيتظا مهًن ك ين أعيذأا بك كذريتظا من 
الشيطاف الهجيم  تقثصظا رهبا بقثوؿ حفن كاإثتظا إثاتان حفنا ككفصظا زكهيا كصما دخل عصيظا زكهيا احملهاب كجد عندأا رزقا 

قاؿ يا مهًن أىن لك أذا قالت أو من عند اهلل  ف اهلل يهزؽ من يشاء بغَت حفاب أنالك دعا زكهيا ربه قاؿ رب أب 
يل من لدإك ذرية طيثه  إك مسيع الدعاء  نادته ادلالئكة كأو قائم ييصي يف احملهاب  أف اهلل يثشهؾ بيحِت ميدقان 

بكصمة من اهلل ك يدا كحيوران كإثيا من الياحلُت قاؿ رب أىن يكوف يل غالـ كقد بصغٍت الكرب كامهأٌب عاقه قاؿ كذلك 
اهلل يفعل ما يشاء قاؿ رب اجعل يل آية قاؿ آيتك أال تكصم  الناس  ال ة اياـ  ال رمزا كاذكه ربك ككَتان ك ثح بالعشل 
كاإلبكار كاذ قالت ادلالئكة يا مهًن  ف اهلل اصطفاؾ كطظهؾ كاصطفاؾ عصل إفاء العادلُت يامهًن اقنيت لهبك كا جدم 
كاركعي مع الهاكعُت ذلك من أبناء الغيب إوحيه  ليك كما كنت لديظم   ذ يصقوف اقالمظم ايظم يكفل مهًن كما كنت 

لديظم  ذ ؼلتيموف  ذ قالت ادلالئكة يا مهًن  ف اهلل يثشهؾ بكصمة منه امسه ادلفيح عيفل ابن مهًن كجيظان يف الدإيا 
كاألخهة كمن ادلقهبُت كيكصم الناس يف  ادلظد ككظالن كمن الياحلُت قالت رب أىن يكوف  يل كلد كمل ؽلففٍت بشه قاؿ 
كذلك اهلل ؼلصق ما يشاء  ذا قضل امهان  إظلا يقوؿ له كن  يكوف كيعصمه الكتاب كاحلكمة كالتوراة كاالصليل كر وال  ىل 
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كاهلل ال أ صمكم أبدا  ظذا : اإلتقاف اإلعالمي أف اال تجابة عند النجاشي كاإت بكاء كدموعان كتأ ه ٍب قاؿ
. الدرس يتعُت أف إتعصمه من  صفنا الياحل يف شكل احلوار الناجح كاألداء ادلو ق

كال تقف ما ليس لك ) (كقفوأم  هنم مفئولوف): كادلفصم يتعصم من القهآف أإه يتحمل ادلفؤكلية قاؿ تعاىل
ما أصابك من حفنة  من اهلل  )  36اإل هاء  (به عصم  ف الفمع كالثيه كالفؤاد كل أكلئك كاف عنه مفئوال

أك دلا أصابتكم ) 79النفاء(كما أصابك من  يئة  من إففك كأر صناؾ لصناس ر وال ككفل باهلل شظيدا
                                                                                                                                                   

بٍت ا هائيل أين قد جئتكم بأية من ربكم أين أخصق لكم من الطُت كظيئة الطَت  أإفخ  يه  يكوف طَتان بإذف اهلل كأبهئ 
األكمه كاألبهص كأحي ادلوتل بإذف اهلل كأإثئكم ٔتا تأكصوف كما تدخهكف يف بيوتكم  ف يف ذلك ألية لكم  ف كنتم 

مؤمنُت كميدقا دلا بُت يدل من التوراة كألحل لكم بعض الذم حـه عصيكم كجئتكم بأية من ربكم  اتقو اهلل كاطيعوف 
 ف اهلل  ريب كربكم  اعثدكر أذا صهاط مفتقيم  صما احس عيفل منظم الكفه قاؿ من اإيارم  ىل اهلل قاؿ احلواريوف 

 ذ قاؿ اهلل يا عيفل  ين متو يك كرا عك  ىل كمطظهؾ من الذين ........ضلن اإيار اهلل امنا باهلل كاشظد بأإا مفصموف
كفهكا كجاعل الذين اتثعوؾ  وؽ الذين كفهكا  ىل يـو القيامة ٍب  ىل مهجعكم  أحكم بينكم  يما كنتم به ٗتتصفوف  أما 

الذين كفهكا  أعذهبم عذابان شديدان يف الدإيا كاآلخهة كما ذلم من إاصهين كأما الذين أمنوا كعمصوا الياحلات  يو يظم 
أجورأم كاهلل ال ػلب الظادلُت ذلك إتصور عصيك من اآليات كالذكه احلكيم  ف مكل عيفل عند اهلل كمكل آدـ خصقه من 

قل امنا باهلل كما اإزؿ عصينا كما أإزؿ عصل  بهاأيم كامساعيل كا حاؽ كيعقوب كاأل ثاط ......تهاب ٍب قاؿ له كن  يكوف
كما أكتل مو ل كعيفل كالنثيوف من رهبم ال إفهؽ بُت أحد منظم كضلن له مفصموف كمن يثتغ غَت اإل الـ دينان  صن 

. 85-59،84-55، 52-35آؿ عمهاف  (يقثل منه كأو يف األخهة من اخلا هين
كظيعص ذكه رٛتت ربك عثدر زكهيا  ذ إادل ربه إداءن خفيان قاؿ رب  ين كأن العظم مٍت كاشتعل الهأس )كقاؿ تعاىل     

شيثان كمل أكن بدعائك رب شقيان ك ين خفت ادلوايل من كرام ككاإت امهأٌب عاقهان  ظب يل من لدإك كليان يه ٍت كيهث من 
آؿ يعقوب كاجعصه رب رضيا يا زكهيا   إا إثشهؾ بغالـ امسه ػلِت مل صلعل له من قثل مسيا قاؿ رب أىن يكوف يل غالـ 

ككاإت امهأٌب عاقهان كقد بصغت من الكرب عتيا قاؿ كذلك قاؿ ربك أو عصل أُت كقد خصقتك من قثل كمل تك شيئان قاؿ 
رب اجعل يل آية قاؿ ايتك أال تكصم الناس  الث لياؿ  ويان  خهج عصل قومه من احملهاب  أكحل  ليظم أف  ثحوا بكهة 
كعشيا يا ػلِت خذ الكتاب بقوة كاتينار احلكم صثيا كحناإان من لدإا كزكاة ككاف تقيا كبها بوالديه كمل جثاران عييا ك الـ 
عصيه يـو كلد كيـو ييموت كيـو يثعث حيان كاذكه يف الكتاب مهًن  ذ اإتثذت من أأصظا مكاإان شهقيا  اٗتذت من دكهنم 

حجابان  ار صنا  ليظا ركحنا  تمكل ذلا بشهان  ويان قالت  ين أعوذ بالهٛتن منك  ف كنت تقيان قاؿ  ظلا أإا ر وؿ ربك 
ألأب لك غالمان زكيان قالت أىن يكوف يل غالـ كمل ؽلففٍت بشه كمل أؾ بغيان قاؿ كذلك قاؿ ربك أو عصل أُت كلنجعصه 

آية لصناس كرٛتة منا ككاف امهان مقضيان  حمصته  اإتثذت به مكاإان قييان  أجآءأا ادلخاض  ىل جذع النخصة قالت ياليتٍت 
مت قثل أذا ككنت إفيان منفيان  ناداأا من ٖتتظا أال ٖتزين قد جعل ربك ٖتتك  هيان كأزم  ليك ّتذع النخصة تفاقط 

عصيك رطثان جنيان  كصي كاشهيب كقهم عينان  إما تهين من الثشه أحدان  قويل  ين إذرت لصهٛتن صومان  صن أكصم اليـو  إفيان 
 أتت به قومظا ٖتمصه قالوا يا مهًن لقد جئت شيئان  هيان يأخت أاركف ما كاف أبوؾ امهأ  وء كما كاإت أمك بغيا 

 أشارت  ليه قالوا كيف إكصم من كاف يف ادلظد صثيان قاؿ  ين عثد اهلل أتاين الكتاب كجعصٍت إثيان كجعصٍت مثاركان أين ما 
كنت كأكصاين باليالة كالزكاة ما دمت حيا كبها بوالدٌب كمل غلعصٍت جثاران شقيان كالفالـ عصي يـو كلدت كيـو أموت كيـو 
أبعث حيا ذلك عيفل ابن مهًن قوؿ احلق الذم  يه ؽلًتكف ما كاف هلل أف يتخذ من كلد  ثحاإه  ذا قضل أمهان  إظلا يقوؿ 

كزكهيا  ذ إادل ربه رب ال )، كقاؿ تعاىل36-1مهًن (له كن  يكوف ك ف اهلل ريب كربكم  اعثدكر أذا صهاط مفتقيم
تذرين  هدان كأإت خَت الوار ُت  ا تجثنا له ككأثنا له ػلِت كأصصحنا له زكجه  هنم كاإوا يفارعوف يف اخلَتات كيدعوإنا 

-89األإثياء (رغثان كرأثان ككاإوا لنا خاشعُت كاليت أحينت  هجظا   نفخن ا يظا من ركحنا كجعصناأا كابنظا آية لصعادلُت
91.  
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 165آؿ عمهاف(مييثة قد أصثتم مكصيظا قصتم أىن أذا قل أو من عند أإففكم  ف اهلل عصل كل شيء قديه
 ظناؾ عقدة إففية لدل الغهب كعداء شديد لإل الـ  عصل  ثيل ادلكاؿ عندما حضه رجاؿ اجلظاد يف 

ـ يف أكؿ اتياؿ بُت أمهيكا كاجملاأدين األ غاف 1986أػ 1406أ غاإفتاف أماـ  الهئيس األمهيكي  عاـ
ال أريد أف امسع كصمه   الـ : باعتثار اخليم ادلشًتؾ أو الهكس قثل أف غلصفوا يف الثيت األبيض، قاؿ ذلم

ٖتد وا بيفتكم أ غاف مدا عُت عن كطنكم ضد الهكس، كأذا يدؿ أف أذا الهئيس مشحوف  صفان ضد أف 
يكوف لصمجاأد األ غاين بيعد   المي ، ك ظلا بيفتظم أ غاف يدا عوف عن بالدأم ضد الهكس  ظو مفتعد 

. دلفاإدهتم

كال أدؿ عصل العداء ادلتأصل كالكهر الشديد لإل الـ كمن يتشهؼ لالإتماء  ليه ما إشهته كركجته  رلصة 
التاًن األمهيكية كجعصت صورة بشعة عصل غال ظا لفتاة أ غاإية جدع أإفظا كبًتت آذاهنا كذإثظا أهنا أهبت من 
بيت الزكجية، أذر اليورة الثشعة ادلزعومه تصقفظا اإلعالـ الغهيب كركج ذلا كإشهأا يف قنواته كيف ٚتيع ك ائل 

اإلعالـ ٔتا يف ذلك قناة العهبية مع األ ف، كال ؼلاجلٍت أدىن ريب أف أذر الواقعة ادلزعومة كذب كتصفيق 
كهبتاف عظيم حيث أف االعتداء عصل أذر ادلهأة هبذر اليورة يعد جهؽلة إكهان، كليفت عقوبة يطثقظا 

. مفصموف،  إماـ ادلتقُت ك يد ادله صُت قد هنل عن ادلكصة كلو بالكصب العقور

 كما أف اإلعالـ الغهيب يعمد  ىل  ًت كل حفنة تيدر عن ادلفصمُت  ذف أناؾ عقدر امسظا اإل الـ 
 أصل ادلشكل عقدم،  الغهب  ال يقثل من ادلفصمُت شيئا مظما توددكا أك : عند الغهبيُت كالفثب معهكؼ

تزلفوا أك اقًتبوا أك تنازلوا، كمظما أكضح ادلفصموف ما كرد يف القهآف الكهًن عن عيفل كأمه مهًن عصيظما 
الفالـ، حيث ٖتدث القهآف عنظما  تُت مهر، الف الغهب يعتقد أف عيفل عصيه الفالـ أو خاًب األإثياء 

 صظذا ال يعًت وف بنثينا زلمد عصيه الفالـ كال ٔتا أإزؿ عصيه من القهآف الكهًن، الف اعًتا ظم بنثينا  ينفخ دياإة 
ادلفيح، يف حُت أف اليظود يه ضوف ادلفيحي كيهكف ادلفيح دجاؿ كأهنم  قد تولوا   صصثه كحهضوا عصيه 

كقوذلم  إا قتصنا ادلفيح عيفل ابن  ): الهكماف، كقد إفل القهآف صصب عيفل عصيه الفالـ حيث قاؿ تعاىل
مهًن ر وؿ اهلل كما قتصور كما صصثور كلكن شثه ذلم ك ف الذين اختصفوا  يه لفي شك منه ما ذلم به من عصم  ال 

، كلكن النيارل يعًت وف بالدياإة اليظودية ؛ ألإه يف  قا تظم اليظودية 157النفاء  ( تثاع الظن كما قتصور يقينا
دين معًتؼ به  اإلصليل يشتمل عصل التوراة كالف اإلصليل ػلكي عن أإثياء بٍت   هائيل كالف عيفل آخه أإثياء 

بٍت   هائيل  مظما ر ض اليظودم ادلفيحي  ادلفيحي  يقثصه، ألإه غلد يف أصوؿ دينه التوراة بل  ف طائفة 
الربكتفتاإت يعتقد أف التوراة أو العمق العقدم كالتارؼلي لإلصليل، كيطثعوف كصيظما كيفموإه الكتاب ادلقدس 
العظد القدًن كالعظد اجلديد، أما ادلفصم مظما اإفتح، مظما ٖتدث عن عظمه اإل الـ كمساحته، مظما ٖتدث 

عن حقوؽ أأل الذمة، مظما ٖتدث عن قثوؿ اإل الـ لصمفيحية  ظم لن يعًت وا به كال يهكف أف بعد 
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ادلفيحية دينا كألهنم ؼلا وف  ف اإفتحوا عصل اإل الـ أف يكوف ذلك أ اس لنقض دينظم الف التفصيم بوجود 
. زلمد أو  هناء لدكر عيفل عصيه الفالـ

كٙتة مشكالت أخهل  إنا إتخصل عن ادلثادرة  يفثقنا غَتإا  ىل العمل   الفاتيكاف أو الذم أ س اإلطار 
لصحوار ادلفيحي اإل المي  ككاف األكىل أف إقوؿ احلوار اإل المي ادلفيحي ، كيضع الضوابط كالشهكط 

كؼلتار ادلكاف، كعندما أراد الثابا االعتذار عندما أ اء  ىل إثينا عصيه اليالة ك الفالـ اٗتذ قهاران بإإشاء منظمة 
حوار مل تفمل منظمة حوار   المي مفيحي بل مسيت منظمة حوار كا وليكي   المي كاختَت مكاهنا يف 

ادلثادرة : ركما كادلشهؼ كادلظيمن كادلموؿ أو الفاتيكاف، كمظما كاف لدينا من مظارة  نحن إفتقد شيئُت
لذا ( الذم توىل تفويق ادلثادرة أي القنوات الغهبية اليت أي أقول كاقدر)كالتفويق ( كاإت من الفاتيكاف)

عصينا أف إفارع  ىل ادلثادرة ضلو كضع اطه ذلذا احلوار ك نجد من يفتجيب لدعوتنا كيقثل بضاعتنا كيتثُت أف 
احلق لدينا، كلن يكوف أؤالء من الفيا يُت الف عندأم حفابات  يا ية ضيقة، كلن يقثل منا رجاؿ 

الكنائس الف عندأم اطه عقدية الأوتيه  ضيقة ، ك ظلا يكوف حوارإان مع رجاؿ اجلامعات من األكادؽليُت 
الذم ؽلكصوف  فحه أمل ككاحة يف صحهاء التفاأم اإل المي ادلفيحي  صديظم ادلوضوعية كالقدرة عصل التفاأم 

لصوصوؿ  ىل احلقيقة  النفس األكادؽلي يف الثحث عن احلقيقة يوصصظم  ىل التجهد ، أناؾ زأاء عشه 
جامعات بهيطاإية اٗتذت قهار ٔتقاطعة الكياف اليظيوين ككل العالقات األكادؽلية كالثحث العصمي  كطهدت 

كل عناصه التطهؼ يف  صفطُت الذين كاإوا متعاكإُت معظم يف  طار االتفاقيات مع اجلامعات اليظودية يف 
 صفطُت،  صم ٕتد اليظيوإية  ال اهتاـ أذر اجلامعات ٔتعاداة الفامية كمل ٕتد الدكلة الربيطاإية  ال أف ته ع يدأا 

الف اجلامعات مفتقصة بنظمظا كميزاإياهتا كأيئاهتا كال  صطاف لصدكلة عصيظا، كأذا أحد  هكع جامعة الفهبوف 
يف  حدل ضواحي باريس ٕتمع  يظا شثاب شلن عندأم حس كطٍت يعتربكف معقل القضية الفصفطينية كالعهبية 
كال يقثصوف  ف ٗتًتقظم اليظيوإية كيقاطعوف العنيهية القائمة يف  صفطُت كػلتضنوف الطصثة اجلامعيُت ادلفصمُت 

الذين يهيدكف أف يطهحوا أْتاث يف العصـو اإلإفاإية  يظا شيئا من اجلهح ذلذر اجلظات األخهل ادلتعيثة، 
كأناؾ جامعات أمهيكية لديظا التطصع  ىل أف تعدؿ عصميا كأكادؽليا لغة اإلضلياز األأوج لدل احلكومات 
األمهيكية ٕتار القضية الفصفطينية  األكادؽليوف بيدأم صناعة القهار كعصينا أف إفتكمه أذا يف ادلفتقثل ، 

ك ثب ٗتصفنا  إنا إناـ ردحان من الزمن ٍب  ذا ا تيقظنا إضغط عصل الزر كإهيد  وران أف إعدؿ يف الوضع 
. كإيححه ك نه اهلل يف الكوف أف ما  فد يف زمن طويل ال ييصح  ال يف زمن طويل
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الخالصة 
أم الهغثة ادلتثادلة يف الوصوؿ لصتفاأم،  ما مل يكن احلوار : أف الشهط األ ا ي يف احلوار أو اليدؽ (1

مثٍت عصل رغثه يف ادلعه ة كالتوصل  ىل تفاأم كاىل حقيقة كاىل توا ق  إف أذا احلوار ييثح تعجيزان ييثح 
ا تفزازان ييثح ا تدراجان كعثكان ال اإه  عي  ىل التفاأم،  ذف الشهط األكؿ أو شهط الهغثة يف الوصوؿ 

 . ىل ادلعه ة كالتفاأم لصوصوؿ  ىل احلق

 . أأم شهط يف احملاكر الكفاءة كالتخيص كاخلربة كالقدرة عصل ادلناكرة كادلداكرة كادلالينة (2

 أناؾ صورة مظيأة  صفا عند الغهب  إشاءأا ادلفتشهقوف عصل مدل عقود كتهاكمت عرب الكتاب  (3
كالثحث بل حىت عرب الصوحة الفنية اليت كاف يهمسظا الفناف ادلفتشهؽ عن العهب كعن ادلفصمُت ككيف 
أهنم يعيشوف لصجنس كادلمار ات اجلنفية كما خصف أ وار القيور صورة لصتشويه كاإل اءة دكف أف 

يكوف ذلا حقيقة يف الواقع صورر لصشهؽ كما يهيدر الغهب  ف يكوف، أذر اليورة  لصعهيب كادلفصم عصل 
 .أإه بصيد كغيب كقا ي كمتوحش كدموم كغَت ذلك

ادلفصموف تتكا أ دمائظم )يتعُت أف إتحاكر كضلن ظلكل كتصة كاحدر كصفان كاحدان كعصل قصب رجل كاحد 
،يتعُت أف إتحاكر بيفتنا كتصه كاحدر كطلتار أ ضل شخص (كيفعل بذمتظم أدإاأم كأم يدي عصل من  واأم

يف الذكاء كالفطنة كبعد النظه ك داد الهأم كاحلنكة كاحلكمة كإفاذ الثيَتة، كيتمتع بالقدرة عصل اإلقناع ، 
منظمة ادلؤ٘ته اإل المي، منظمه اإل يفكو، : كيشد  ظهر منظمة قوية رائدة مكل. كػلفن ادلداخل كادلخارج

رابطه العامل اإل المي، كمنظمة اٖتاد اجلامعات اإل المية، كأنا يكوف التحاكر رلديان كمؤ هان كزلققان لألأداؼ 
الفامية كادلكل العصيا كالغايات النثيصة، كعندئذ يتعُت عصينا أف إثيه عيوبنا كإأخذ عصل أيدم  فظائنا من أم 

اضلهاؼ أك اعوجاج يف الفصوؾ أك خهكج عن الصياقة كاألدب كعصيظم أف يأخذكا عن عصماءإا األعالـ الذين 
ال  ػلهصوف كل احلهص عصل  حقاؽ احلق ك زأاؽ الثاطل كلديظم الهغثة اليادقة يف التمفك بكتاب اهلل العزيز

يدو،كما صح من الفنة ادلطظهة،  ظذا ْصًفًه تىنزًيله مِّْن حىًكيمو ٛتًى ْيًه كىال ًمْن خى  اإلماـ مالك يىْأتًيًه اْلثىاًطلي ًمن بػىُْتً يىدى
 ف إظن  ال  نان كما ضلن » ذا أ ىت يف مفألة يقوؿ - عصل ما أو عصيه من كعي ك ظم كعصم - رضي اهلل عنه 

«  ٔتفتيقنُت

أال تفتحي أف تقوؿ ال : ال ادرم  قيل له:ك ئل اإلماـ الشعيب رٛته اهلل  ماـ أأل العهاؽ عن مفألة  قاؿ
أإثوين بأمساء أؤالء  ف ) ف ادلالئكة مل تفتحي عندما قاؿ اهلل ذلم-: رٛته اهلل –ادرم كأإت  ماـ العهاؽ؟ قاؿ 

كأذا من ٘تاـ األدب مع .(1)(كنتم صادقُت قالوا  ثحاإك ال عصم لنا  ال ما عصمتنا  إك أإت العصيم احلكيم
 .اهلل تثارؾ كتعاىل كتواضع العصماء كشعورأم بكقل األماإة كعظم ادلفؤكلية

                                                 
( 4/218)، كينظه القوؿ يف  عالـ ادلوقعُت32اآلية /  ورة الثقهة ( 1
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قويل صواب ػلتمل اخلطأ كقوؿ غَتم ):يقوؿ- رضي اهلل عنه–كأذا اإلماـ زلمد بن  دريس الشا عي 
أذا اإلماـ العظيم أ ه عنه ادلذأب القدًن دلا كاف يف العهاؽ، كدلا ٖتوؿ  ىل ميه دكف  (خطأ ػلتمل اليواب

مذأثه اجلديد بناء عصل تغَت األحواؿ كاألعهاؼ، كصار يقاؿ قاؿ اإلماـ الشا عي يف القدًن كأو ما تكوف من 
 قظه يف العهاؽ، كقاؿ باجلديد كأو ما ٖتيل من الفقه لديه يف ميه أذا اإلماـ اجلصيل الذم كصفه اإلماـ 

الشا عي كالشمس لصدإيا ككالعا ية لصناس، كأذا اإلماـ الشا عي يقوؿ عن اإلماـ : أٛتد رضي اهلل عنه بقوله
. خهجت من بغداد ليس  يظا ا قه كال اعصم كال أكرع من اإلماـ أٛتد : أٛتد

أك لنازلة لفنة بصغته، :   ماأككه من قوؿ يف ادلفألة الواحدةيؤ ه عنه - رضي اهلل عنه–كأذا اإلماـ اٛتد 
. تفتدعي النظه  يظا كاحلكم عصيظا

كمن مقومات النجاح يف احلوار  تقاف الصغات كال  يما الصغة العهبية الفيحل ادلوجظة لصعهب كادلفصمُت 
باعتثارأا من أقول العناصه يف كحدة الكصمة كصدؽ الصظجة كالتعثَت احلقيقي عن  ظم القهآف الكهًن كما صح 
من الفنة ادلطظهة، أذر الصغة العهبية اليت إزؿ هبا القهاف الكهًن بصفاف عهيب مثُت، كأي لغة خاًب األإثياء ك يد 

اهلل اعصم حيث غلعل )ادله صُت  اهلل جال كعال اختار لصه الة اخلا٘تة أطظه أرض كأكـه أمه كاشهؼ ر وؿ
كال ريب أف اإل الـ قد اإتشه ك ظه كصارت له الفيادة كالقيادة عصل أيدم الفابقُت األكلُت من  (ر الته

أإا  ابق العهب ك صماف  ابق الفهس كصظيب )العهب كجنفيات أخهل،  قد قاؿ ادليطفل عصيه الفالـ
 .( ابق الهـك كبالؿ  ابق احلثش

 ادلفصموف ا تقهكا يف بالد الغهب كطنوا اإل الـ مل يعودكا جالية كمل يعودكا يوصفوا بأهنم إازحُت  (4
كلكنظم صاركا من أبناء الثصد ذلم ٚتيع احلقوؽ كعصيظم ٚتيع الواجثات، لكنظم مل يدركوا خطورة 

أ صوب اإلعالـ عند الغهب كعادر ما يتعامصوف مع اإلعالـ بطهيقة عشوائية يربز  يظا حب الظظور 
كالنزعة الفهدية  يظا غياب التنفيق  يظا شيء من الغفصة كالفذاجة كذلذا إالحظ أف اإلعالـ الغهيب 

ؼلتار أشخاصا بأعياهنم كرٔتا دعار متطه ُت لكي يربزأم يف اإلعالـ ليقوؿ أؤالء أم ادلفصموف ادلعهكؼ 
 .عنظم الغصو كالتطهؼ كاإلرأاب

 إف من إتائج احلوار كٙتهاته عندما إفتويف شهكطه كموضوعاته أف إقف عصل أرض صصثة يفود :  كبعد
يػىنػْظىاكيمي ) يظا التفاأم كاالعًتاؼ باألخه، كاإل تفادة شلا لديه كيتحقق الوئاـ كالفالـ، كلنطثق قوؿ اهلل تعاىل

بُّ  يًن كىملىْ ؼليْهًجيوكيم مِّن ًديىارًكيْم أىف تػىثػىهُّكأيْم كىتػيْقًفطيوا  ًلىْيًظْم ً فَّ الصَّهى ػلًي الصَّهي عىًن الًَّذينى ملىْ يػيقىاتًصيوكيْم يف الدِّ
كالرب أرقل أإواع اإلكهاـ كاالحًتاـ كالقفط أرقل أإواع العدؿ كاإلإياؼ، كما إعمل أيضان عصل  (اْلميْقًفًطُتى 

اء بًاْلًقْفًط كىالى غلىْهًمىنَّكيْم شىنىآفي قػىْوـو عىصىل أىالَّ )ٖتقيق قوؿ اهلل تعاىل أىيػُّظىا الًَّذينى آمىنيواْ كيوإيواْ قػىوَّاًمُتى لًصًَّه شيظىدى
ًثَته ٔتىا تػىْعمىصيوفى   كايضان إصتـز ٔتا جاء يف األية 8ادلائدة (تػىْعًدليواْ اْعًدليواْ أيوى أىقْػهىبي لًصتػَّْقوىل كىاتػَّقيواْ الصَّهى ً فَّ الصَّهى خى

ْيًن ) من  ورة النفاء135 اء لًصًَّه كىلىْو عىصىل أىإفيًفكيْم أىًك اْلوىاًلدى يىا أىيػُّظىا الًَّذينى آمىنيواْ كيوإيواْ قػىوَّاًمُتى بًاْلًقْفًط شيظىدى
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كىاألىقْػهىًبُتى ً ف يىكيْن غىًنيِّا أىْك  ىًقَتنا  ىالصَّهي أىْكىلى هًبًمىا  ىالى تػىتًَّثعيواْ اذْلىوىل أىف تػىْعًدليواْ كىً ف تػىْصويكاْ أىْك تػيْعهًضيواْ  ىًإفَّ الصَّهى كىافى 
ًثَتنا  . ، كال ريب أف االلتزاـ هبذا ادلنظج القوًن، ػلقق لالمة الوئاـ كالتفاأم كالعدؿ كاإلإياؼ(ٔتىا تػىْعمىصيوفى خى

كال ريب أف من ٙتهات احلوار الثناء العمل عصل  بهاز أكؿ ك يقة  يا ية يف التاريخ اليت جعصظا ادليطفل 
صصل اهلل عصيه ك صم منظجان قوؽلان كضياءان له م التعاكف بُت أأل ادلدينة من مفصمُت كغَت مفصمُت أذر 

الو يقة الهائعة اخلالدة، كال يتفع ادلقاـ إل ثات إيظا غَت أف كل عاقل لثيب يدرؾ ما  يظا من النظج القوًن 
 . كاليهاط ادلفتقيم الذم من  ار عصيه أدم  ىل صهاط مفتقيم

إفاؿ اهلل  ف يهينا احلق حقان كيهزقنا  تثاعه كيهينا الثاطل باطالن كيهزقنا اجتنابه كاف يظدينا  واء الفثيل 
كأف أذا صهاطي مفتقيما  اتثعور كال تتثعوا الفثل  تفهؽ بكم عن  ثيصه ذلكم كصاكم به لعصكم  )قاؿ تعاىل

 153اإلإعاـ  (تتقوف

كاحلمد هلل رب العادلُت كأزكل اليصوات كالفالـ عصل معصم الناس اخلَت ادلثعوث رٛتة لصعادلُت الفهاج ادلنَت 
أادم الثشهية  ىل الهشد كداعي اخلصق  ىل احلق كسلهج الناس من الظصمات  ىل النور إيب الهٛتة ك ماـ اذلدل 
صاحب الصواء ادلعقود كادلقاـ احملمود كاحلوض ادلوركد عصيه كعصل أصحابه الهكع الفجود أ ضل اليالة كأًب 

. التفصيم

محمد بن أحمد بن صالح الصالح / د.أ
أستاذ الدراسات العليا في جامعات المملكة ومعاهدها العليا وعضو مجمع البحوث اإلسالمية 

. باألزهر الشريف والخبير في المجامع الفقهية في المملكة العربية السعودية
ـ  2013/إو مرب/ 13ش، ادلوا ق .ق1392/بهج العقهب/22ق 1435/زلـه/ 10



 

 الدورة احلادية والعشرون

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 التقريب بني 

 اإلسالميةاملذاهب 
 ضروراته وفوائده وآلياته وضوابطه 

 

 

 إعداد

 األستاذ الدكتور عبد السالم العبادي

 جممع الفقه اإلسالمي الدولي عضو جملس

 وأمينه السابق ونائب الرئيس فيه

واملقدسات االسالمية  األسبق ورئيس جامعة آل  وزير االوقاف والشؤون

 البيت األسبق يف اململكة االردنية اهلامشية



 2 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني محد املوقنني به ، الشاعرين بعظيم نعمه وفضله وعنايته ،  املتوجهني له بالدعاء 
اون والتكافل والتآلف ؛  ليكونوا امة واحدة كما ارادهم سبحانه ان يوفق املسلمني اىل مزيد من التآخي والتع

يًعا َوالَ تَ َفرَُّقواْ َواذُْكُرواْ نِْعَمَت الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء  :  فقد قال جل من قائل سبحانه  واْعَتِصُمواْ ِِبَْبِل الّلِه َجَِ
َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم أَْولَِياء  :  ، والقائل سبحانه  (1) ِه ِإْخَوانًافَأَلََّف بَ نْيَ قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمتِ 

وأصلي وأسلم على رسوله الكرمي ، املبعوث رمحة بالعاملني ؛ بشريًا ونذيرًا وداعيًا اىل اهلل بإذنه  .  (2)  بَ ْعض  
مع اإلسالمي األول بعد اهلجرة النبوية اىل املدينة املنورة بقوله وسراجًا منريًا ؛  الذي آخى بني املسلمني يف اجملت

 ،كما بينت كتب السرية النبوية ووضحت  والقائل( 3)« أخوين أخوينتآخوا يف اهلل  «: صلوات اهلل عليه وسالمه 
  :» والقائل  (4)من حديث طويل   «عباد اهلل إخوانًا  وكونوا ،  :»  ترامحهم مثل املؤمنني يف توادهم و

وعلى آله الطيبني .   (5) « وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 
 وبعد،،..الطاهرين وصحبه الغر امليامني وعلى من سار على دربه ،  واهتدى هبديه اىل يوم الدين 

لواحدة والعشرين ، واليت ستعقد يف الرياض فهذه دراسة اقدمها جملمع الفقه االسالمي الدويل يف دورته ا    
عاصمة اململكة العربية السعودية بضيافة كرمية من خادم احلرمني الشريفني حفظه اهلل تعاىل ، الذي دعا من 

وقد وضعت عدة موضوعات كربى على . سنوات ان يكون جممع الفقه االسالمي الدويل مرجعية فقهية لالمة 
منها احلوار بني املذاهب ، الذي يهدف اىل التقريب بني اتباع املذاهب ، ومد  جدول اعمال هذه الدورة كان

ِإنَّ َهِذِه  : اليت قال فيها سبحانه وتعاىل .. جسور التعارف والتعاون بينها ما دامت يف اطار االمة الواحدة 
أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعُبُدوِن 

(6). 

   يف العديد من املؤمترات واللقاءات بعنوان التقريب بني ( احلوار بني املذاهب ) هذا املوضوع وقد عوجل
املذاهب، او بعناوين قريبة من ذلك ، وكلها هتدف اىل التقريب بني اتباع املذاهب ، وإقامة كل صور 

كان بينها من أختالف    التعارف والتعاون بينها  ؛ باعتبارها مدارس فقهية يف اطار االمة الواحدة   ؛ وان

                                           
 . 301: آل عمران  (1
 . 13: التوبة  (2
 .أنظر كتب السرية النبوية عند احلديث عن اهلجرة النبوية (   3
 . 310-381ص1ج:اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان (  4

 . 311ص 1ج: املرجع نفسه   5)
  19: االنبياء ( 6
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وقد كان يل ... ففي مسائل وفروع جزئية عقدية او فقهية ،  وهي ملتقية على االصول والقواعد الكلية 
شرف املشاركة يف العديد منها ،  وقدمت هلا دراسات وأفكار وأوراق عمل حول هذا املوضوع احليوي اهلام 

؛ تهدف وجودها ودورها احلضاري الفذة ،  تس، الذي تواجه فيه االمة حتديات بالغة وهجمات شرس
وذلك من خالل اهلجوم الشرس على مبادئها وقواعدها وأسس دينها وحضارهتا  ، ومن خالل االيقاع بني 
شعوهبا وفئاهتا ومذاهبها ؛ فإذا مت االيقاع بني ابناء االمة على اختالف فئاهتا ومكوناهتا  ؛ فإن هذا سيؤدي 

ويف ذلك االجهاز عليها ،  والقضاء على وجودها ، .. رقها ، وتنازع فئاهتا وأقتتاهلا اىل بوارها وهالكها وتف
وقد جاء التنديد .. وإعاقة خططها وبراجمها خلري االنسانية  ؛ من خالل افشال اهدافها وإضاعة غاياهتا 

 :واضحا بان يصري حال االمة اىل ذلك يف القرآن الكرمي 

   قال تعاىل :  َُعواْ فَ تَ ْفَشُلواْ َوَتْذَهَب رحُِيُكمْ َوالَ تَ َناز  (1). 

  وقال جل جالله  :  َواَل َتُكونُوْا َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقوْا َواْختَ َلُفوْا ِمن بَ ْعِد َما َجاءُهُم اْلبَ ي َِّناُت َوأُْولَ ِئَك هَلُْم َعَذاٌب
 .(2) َعِظيٌم 

  وقال جل من قائل  :  ُْس    َتِقيًما فَاتَِّبعُ      وُه َواَل تَ تَِّبُعوْا السُّ    ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعن َس    ِبيِلِه َوَأنَّ َه َذا ِص    َراِطي م
 .(3) َ  َذِلُكْم َوصَّاُكم بِِه َلَعلَُّك     ْم تَ ت َُّقون

  وقال سبحانه  :  ِيَن َواَل تَ تَ َفرَُّقوا ِفيه  .(4)  َأْن أَِقيُموا الدِّ

  وقال عز وجل  :   ُهْم يف َشْيء  .(5)  ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقواْ ِدينَ ُهْم وََكانُواْ ِشيَ ًعا لَّْسَت ِمن ْ

فما أوضح وأعدل هذا احلكم البات على الذين حيرصون على تفريق األمة ، تعصبًا منهم لفهم حمدود ، أو 
 .اجتهاد ضيق 

   

املتميزة اليت جيب أن تقوم بني أتباع  فهذه أفكار ومالحظات وخطط وبرامج  حول العالقات اإلنسانية (3)
املذاهب اإلسالمية يف إطار نظرة حتليلية شاملة ملوضوع التقريب بني املذاهب اإلسالمية ُمقدمة للدورة 
احلادية والعشرين جمللس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقدة  يف الرياض برعاية من خادم احلرمني 
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وخباصة ان اجملمع كان له جهود وقرارات . العزيز حفظه اهلل تعاىل ورعاه  الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد
 ....سابقة يف هذا اجملال كما سنرى الحقا 

 :وإن من أهم القضايا اجلديرة بالبحث والدراسة يف هذا اجملال 

 ملتعددة نشأة املذاهب اإلسالمية وأسباب اختالف الفقهاء والعلماء  وقيام املدارس الفقهية  والعقدية ا. 

  أمهية احلوار بني املذاهب اإلسالمية وضروراته وما ميكن أن يقرتح من صيغ وآليات له باإلضافة إىل الضوابط
 .اليت جيب أن حتكمه ، وأهم جماالت هذا احلوار وما ميكن أن حيقق من نتائج خرّية وفوائد عظيمة 

 ختالف يف بعض قضايا العقيدة  والتصوف وهل اقتصر اخلالف على القضايا الفقهية ؟ ام جاوز ذلك اىل ا
 .؟

  وما اخلطط .كيف ميكن مواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات يف هذا اجملال احليوي اهلام ؟؟
 .والربامج الالزمة لذلك ؟؟

وسأحاول فيما يلي تقدمي أهم األفكار واملالحظات املتعلقة هبذه القضايا أضعها أمام املشاركني يف هذا 
وقد كنت قدمت أصلها لعدد من اللقاءات كان منها اجمللس األعلى للتقريب بني املذاهب الذي  . لعتيد اللقاء ا

م، َأستعرضت  فيه   9008يوليو  31-31نظمته املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة يف الرباط يف الفرتة 
اإلسالمية ، وضرورة تأصيلها والعمل على  هذه املوضوعات وآثارها على  قضايا  التقريب بني أتباع املذاهب

ترسيخها يف واقع املسلمني ، توثيقًا للصالت بينهم ، وبناء لقوهتم وقدرهتم يف مواجهة التحديات اليت يتعرضون 
وركزت  هذه األفكار واملالحظات على القضايا . هلا يف هذه األيام على َجيع األصعدة ، ويف خمتلف امليادين 

ا املوضوع احليوي اهلام الذي يفرض نفسه على ساحة العالقات اإلسالمية اليت اثراها بعون اهلل األساسية يف هذ
تعاىل وتوفيقه البحث واحلوار واملناقشة يف ذلك  اللقاء املبارك ، والذي انعكس على متابعة تنفيذ أسرتاتيجية 

لبحث ، كما  كنت  قد قدمت العديد التقريب بني املذاهب اليت أصدرهتا املنظمة  كما سنرى الحقا يف هذا ا
،  3696رجب  91-91منها اىل  مؤمتر التقريب بني املذاهب اإلسالمية الذي عقد يف مملكة البحرين يف الفرتة 

، واملؤمتر التقرييب اخلامس الذي عقد يف دمشق بتنظيم من وزارة األوقاف يف  9001سبتمرب  99-90املوافق 
-31واجملمع العاملي للتقريب بني املذاهب يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف الفرتة  اجلمهورية العربية السورية ، 

، ويف عدد من اللقاءات اليت عقدت يف اململكة األردنية اهلامشية حول هذا املوضوع يف فرتات  9008مايو  36
 .                     سبقت هذين املؤمترين 

 :وضوع دراسة وافية  من خالل العناوين التالية وأنين ارى أنه ميكن دراسة هذا امل (9)
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 .املقصود من التقريب بني املذاهب  : أوال  

 .من منطلقات التقريب بني املذاهب  : ثانياً  

توضيح عدم  اقتصار اخلالف على القضايا الفقهية امنا جاوز ذلك اىل اختالف يف بعض قضايا  :  ثالثاً 
 .العقيدة وطرق التصوف  

 .استعراض ابرز اجلهود اليت بذلت يف هذا اجملال  : رابعاً 

 .عض الضوابط واآلليات الالزمة يف هذا اجملال ب : خامساً 

 .أهم املعوقات ملسرية التقريب بني املذاهب وُسبل ومواجهتها : سادسا 

االجتماع  التعريف العام مبشروع اخلطة اليت أعدها جممع الفقه اإلسالمي الدويل بناء على طلب : سابعا 
( املؤمتر)معايل أمني عام منظمة التعاون  األول لكبار العلماء بني املذاهب املتعددة الذي دعا إليه

يف إطار خطط املنظمة لتنفيذ ما ورد يف  9008مايو  96اإلسالمي يف مقر املنظمة بتاريخ 
قد مبكة املكرمة يف الربنامج العشري الذي أقره مؤمتر القمة اإلسالمي االستثنائي الثالث الذي ع

 . 9001ديسمرب  8-1املوافق  3691ذو القعدة  1-1الفرتة 

تلك اخلطة اليت أقرها االجتماع الثاين هلؤالء العلماء ، والذي عقد بدعوة من معايل األمني العام مبقر املنظمة 
 .  9008يونيو  98بتاريخ 

 يف اجتماعه الواحد والعشرين هذا الذي يعقد هذه اخلطة اليت أرجو أن يتبناها جممع الفقه االسالمي الدويل
يف الرياض يف اململكة العربية السعودية ، مع أي تعديالت يراها مهمة وضرورية على ضوء ما أكتنف هذا 
املوضوع من تعقيدات وممارسات مرفوضة مؤخرا ؛ فيكون هذا اجلهد امتدادًا ملا تبناه مؤمتر القمة االسالمي 

ذي عقد يف مكة املكرمة بدعوة من خادم احلرمني الشريفني ، ومتهيدا العتماد هذه اخلطة من االستثنائي الثالث ال
املؤمتر احلاشد الذي جيري التخطيط لعقده بالتنسيق بني منظمة التعاون  اإلسالمي واجملمع ، وبالتعاون مع 

تنفيذا ملا جرى االتفاق عليه بني أئمة   اجلهات املعنية األخرى ، وخباصة املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
 .املذاهب يف االجتماع الثاين الذي عقد يف االمانة  العامة ملنظمة التعاون االسالمي 

 :المقصود من التقريب بين المذاهب : أوالً 
. ان من أمهها التقريب بني املذاهبأطلق على احلوار بني املذاهب ، واجلهود املتعلقة بذلك عناوين عدة ك (1)

والواقع أن هذا العنوان قد يوحي بأن اهلدف من هذا احلوار هو حماولة التغيري يف املذاهب الفتعال التقريب 
بينها ، وهذا غري مقصود وال مطلوب ، ألنه ال بد من احرتام استقاللية املذاهب وطبيعتها ومواقفها ، لكن 
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ب جتاه املذاهب األخرى ، أو اجلهل هبا ، املطلوب أن ال تكون عملية اإلتباع للمذاهب قائمة على التعص
أو التهجم عليها ، إمنا جيب أن يظل األمر يف إطار تعدد اآلراء ووجهات النظر واحرتام ذلك دون اإلساءة 

 .لعالقة األخوة والوحدة بني املسلمني 

فقهية ويتطلب ترسيخ هذا التصور وهذا السلوك معرفة أسباب اختالف األئمة ومنشأ قيام املذاهب ال
والعقدية والصوفية  اإلسالمية ، وهو أمر طبيعي يعود إىل اختالفهم يف فهم دالالت النصوص ، وإىل اختالفهم 

وهذا فيما يتعلق باألحاديث النبوية ) يف احلكم على صحة النص ، أو وصول النص إىل الفقيه  والعامل أو عدمه  
، واختالفهم يف االجتهاد فيما مل يرد  بني األدلة عند تعارضها ، وكذلك إىل اختالفهم يف الرتجيح( الشريفة ونقلها 

فيه نص صريح ، وكذلك اختالفهم يف النظر إىل الوقائع واألحداث اليت وقعت يف صدر اإلسالم وما جيب 
وأسباب االختالف  –مما هو حمل دراسة مستقلة كتب فيها العديد من العلماء  –جتاهها من رأي أو موقف 

وهو غري اخلالف يف العقائد . ه خالفًا يف الفروع والقضايا اجلزئية والنظر إىل الوقائع واألحداث جتعل (1)هذه
وبذا يظهر أن االختالف يف الفروع والقضايا اجلزئية أمر غري مستغرب ، وهو يثري املسرية ، . واألصول األساسية 

وعليه جيب أن . صب والتناحر والتنازع والُفرقة ولكن املهم أن ال يؤدي ذلك إىل التع. وهو عنوان للسعة والرمحة 
يكون اهلدف من احلوار هو العمل على التقريب بني أتباع املذاهب ، ألن األصل أن املذاهب قريبة من بعضها 
ِبكم التقائها على األصول والقواعد ، وأن اخلالف حمصور يف الفروع واجلزئيات ، وال يهدف التقريب املطلوب 

إمنا يهدف . ذاهب ، أو رفع االختالفات ، أو دمج املذاهب بعضها ببعض ، أو إجياد مذهب جديد إىل إلغاء امل
إىل إبراز اجلوامع املشرتكة ، واحرتام الفروق يف إطار التأكيد على وحدة األمة  كما يهدف اىل اعادة النظر 

ويؤكد ذلك اشرتاك املذاهب . تارخيية  والتفكري مبا قد يكون موجبا للنزاع والصراع وخباصة املتعلقة بالقضايا ال
 .اإلسالمية املتعددة يف الرأي يف العديد من املسائل الفرعية فنجد القول الواحد قد أخذ به أكثر من مذهب 

 :من منطلقات التقريب بين المذاهب : ثانياً 
قات بني أتباع إن مبادئ العالقات اإلنسانية يف اإلسالم وقواعدها األساسية جيب أن تنعكس على العال (6)

 :املذاهب ، وتقوم العالقات اإلنسانية يف اإلسالم على املبادئ العظيمة التالية 

 .الناس َجيعاً خلق اهلل سبحانه  (أ )
 .اإلنسان خملوق مكرم خلقه اهلل يف أحسن تقومي  (ب )

                                           
االستاذ : املذاهب اإلسالمية : نظر يف اسباب اختالف العلماء بعامة وأسباب االختالف بني علماء املسلمني ومداه ا (  1

 .  91 - 6الشيخ حممد ابو زهرة ، مكتبة اآلداب ومطبعتها باجلماميزت، ص 
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َفَمِن  استخلف اهلل سبحانه اإلنسان يف األرض وحدد له مسؤولياته وواجباته يف إعمار األرض  (ج )
اْلِقَياَمِة  َوَمْن أَْعَرَض َعن ذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوََنُْشرُُه يَ ْومَ  َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى ات َّ 

فعلى ضوء التزامهم مبنهج اهلل والذي تشكل أحكامه الضابطة للعالقات اليت تقوم .  (1) أَْعَمى
 .لك يتقرر مصريهم يف الدنيا واآلخرة بني الناس أهم حماوره وعلى ضوء ذ

وه  ذا ينق  ل . العالق  ات ال  يت تق  وم بي  نهم يف اجملتم  ع املس  لم أساس  ها األخ  وة واتب  ة والتع  اون والتكاف  ل  (د )
القض   ية م   ن احل   وار والتف   اهم إىل الت   ذكري بأص   ل العالق   ة القائم   ة ب   ني املس   لمني عل   ى األخ   وة واتب   ة 

) احل  وار،  ب  ل والتقري  ب ، إمن  ا يص  ل إىل ه  ذه اآلف  اق الس  امية  ف  األمر أكث  ر م  ن. والتكاف  ل والتع  اون 
 ( . األخوة واتبة والتكافل والتعاون 

وقد جاءت العديد . فالعالقة اليت يبنيها اإلسالم بني أتباعه عالقة وثيقة تقوم على هذه املبادئ األساسية 
هذه املبادئ يف كيان اإلنسان وسلوكه وتصوغ  من النصوص يف القرآن الكرمي والُسنة النبوية الشريفة اليت ترسخ

وقد ذََكَرُت بعض هذه النصوص يف استهالل هذا البحث ، ومن النصوص . حياة الفرد واجملتمع على أساسها 
األخرى كل اآليات الكرمية اليت حتدثت عن نوع العالقة اليت جيب أن تقوم بني املسلمني ترامحًا وتعاونًا وتكافالً  

يف سورة النور واحلجرات ، ويف اآليات اليت أمرت بالزكاة وحثت على الصدقة واإلنفاق يف سبيل  كما ورد مثالً 
لَّْيَس اْلربَّ أَن تُ َولُّواْ ُوُجوَهُكْم ِقَبَل  :  اهلل واليت حتدثت عن إحسان العالقة باآلخرين من املسلمني مثل قوله تعاىل 

 َمْن آَمَن بِالّلِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َواْلَمكِِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّنَي َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولَ ِكنَّ اْلربَّ 
َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا  َكاةَ اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّآئِِلنَي َويف الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصَّالَة َوآَتى الزَّ 
ت َُّقوَن َعاَهُدواْ َوالصَّاِبرِيَن يف اْلَبْأَساء والضَّرَّاء َوِحنَي اْلَبْأِس أُولَ ِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَ ِئَك ُهُم اْلمُ 

، وقوله سبحانه  (2)
 :  َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن  َاِشُعوَن الَِّذيَن ُهْم يف َصاَلهِتِْم خ  َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضوَن  َوالَِّذيَن ُهْم

ُر َمُلوِمنَي  َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَن  لِلزََّكاِة فَاِعُلوَن  ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أمَْيَانُ ُهْم فَِإن َُّهْم َغي ْ


 اْعُبُدوْا الّلَه َواَل ُتْشرُِكوْا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنيِ وَ  :  ، وقوله تعاىل (3)
َه اَل حيُِبُّ َمن َكاَن بِاجلَنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم ِإنَّ اللّ  َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََب َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصَّاِحبِ 

 . (4) خُمَْتااًل َفُخورًا

                                           
 . 369،  391: طه  ( 1
 . 311: البقرة  ( 2
 . 1 - 3: املؤمنون  ( 3
 . 11: النساء  ( 4
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َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّؤوا  : ويف اآليات اليت حتدثت عن العالقة بني املهاجرين واألنصار ومن جاء بعدهم ، قال تعاىل 
ميَاَن ِمن قَ ْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل جيَُِدوَن يف  اَر َواإْلِ ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممَِّّا أُوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنُفس  ِِهْم َوَلْو  الدَّ

َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا اْغِفْر لََنا  َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
ْخَوانِنَ  ميَاِن َواَل جَتَْعْل يف قُ ُلوبَِنا ِغالا لِّلَِّذيَن آَمُنوا َرب ََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيمٌ    الَِّذيَن سَ ا         َوإلِِ  . (1) بَ ُقونَا بِاإْلِ

ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب » :  وأما يف األحاديث النبوية الشريفة فيكفي أن نشري لقوله 
املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه ومن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف »  :  ، وقوله  (2)«لنفسه 

رت مسلماً سرته اهلل يوم القيامة   ات يوم القيامة ومن س  ة من كرب  لم كربة فرج اهلل عنه كرب     حاجته ومن فرج عن مس
»(3) . 

املسلم من َسِلم املسلمون من »  : ، وقال  (4)«املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه » :  وقال 
 . (5)«لسانه ويده واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم 

لذا جيب أن يؤكد احلوار بني املذاهب وأتباعها يف هذا اجملال على وحدة املسلمني يف مواجهة ما يتعرضون  (1)
مة الواحدة ، فال خيفى أن ذلك له من حتديات وأخطار ، والواقع أننا يف أمس احلاجة إىل تفعيل مفهوم األ

فاآليات الكرمية واألحاديث . من أهم أهداف اإلسالم ، وأن هذا ما يدعو إليه ويؤكد عليه باستمرار 
النبوية الشريفة اليت رسخت مفهوم األمة الواحدة عديدة وال بد من االلتزام بذلك إذا أردنا أن َنقق 

وة إىل احلوار والتقريب بني أهل هذه املذاهب قائم على مقاصد اإلسالم يف أنفسنا وسلوكنا وواقعنا ، فالدع
واآليات الكرمية اليت ترسخ هذه املعاين عديدة جيب االهتمام هبا هبذا . الشرع وغاياته يف اجملتمع اإلنساين 

 :السياق منها

 . (6) ُدونِ ِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُ  :  قال تعاىل  (أ )
يًعا َواَل تَ َفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَت الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء  : وقال سبحانه  (ب ) َواْعَتِصُموْا ِِبَْبِل الّلِه َجَِ

َهافَأَلََّف بَ نْيَ قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفرَة  مَِّن ا  .  (1)لنَّاِر فَأَنَقَذُكم مِّن ْ

                                           
 . 30،  1: احلشر  ( 1
 . . 301، ص 3ج: ؛ املعجم املفهرس  1، ص 3ج: صحيح البخاري . أخرجه البخاري ومسلم وغريمها  ( 2
أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجة ؛ املعجم  ؛ وأخرجه 18، ص 1ج: صحيح البخاري . أخرجه البخاري ومسلم ( 3

 . 191، ص 9ج: املفهرس 
 . 191، ص 9ج: املعجم املفهرس أللفاظ احلديث . أخرجه مسلم وأمحد  ( 4
 . 331، ص 3ج: ؛ املعجم املفهرس  318، ص  1ج: سنن الرتمذي . أخرجه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجة  ( 5
 . 19:األنبياء  ( 6
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َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ  :  وقال عز وجل  (ج )  . (2)  ِإمنَّ

فى فان وحدة االمة و اتافظة عليها كان الشأن األهم الذي حرص عليه املسلمون باستمرار ، ويك (د )
ان نذكر مبا قدمه الرسول االعظم من وتوجيه وما حرص عليه اخللفاء الراشدون وأشري هنا إىل قول 

ألسلمن ما سلمت امور املسلمني ،ومل يكن هناك فيها جور : ) علي ابن ايب طالب رضي اهلل عنه 
اهلل وما مت من فعل مبارك من االمام احلسن بن علي ابن أيب طالب رضي ( .. اال علي خاصة 

 ...عنهما فيما مسي بعام اجلماعة 

مث إن اإلسالم الذي أكمله اهلل تعاىل ، وأمت به النعمة على املسلمني ، وارتضاه هلم دينا ، ال ميكن أن  (1)
اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم  :  قال تعاىل . يكون إال موحداً للمؤمنني به ، وموجهاً هلم َنو معارج اخلري والتقدم 

، كما أن كتاب هذا الدين الذي أنزله اهلل  (3)  َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًناِديَنُكْم 
سبحانه مبينًا لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني ال ميكن أن جيعله سبحانه سببًا لالفرتاق 

َيانًا لُِّكلِّ َشْيء  َوُهًدى َوَرمْحًَة َوُبْشَرى َونَ زَّْلَنا َعلَ  :  قال عز وجل . واالختالف والتنازع  ْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ
 .(4)  لِْلُمْسِلِمنيَ 

وقد أكدت اآليات الكرمية على أنه عندما يقع التنازع واالختالف فال بد من إزالته بالعودة إىل الكتاب 
ُه ِإىَل الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِالّلِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك فَِإن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيء  فَ ُردُّو  :  قال تعاىل . والُسنة 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويالً   .(5)  َخي ْ

مث إن هذا ما متليه علينا التحديات واألخطار اليت تواجهنا كافة مما يتطلب حشد الطاقات ورص الصفوف  (1)
م على التكتالت الكبرية واملواجهات الكربى سياسيًا واقتصاديًا ، ، وخباصة أن العالقات الدولية باتت تقو 

فهذا التقريب بني فئات األمة خيدم مصاحل األمة العليا يف ظروف بالغة الصعوبة ، أننا . بل وعسكريًا 
ِباجة ماسة لتعميق املفاهيم املشرتكة لتقوم عالقات التعاون بشكل أمشل وأعمق ، وأن البناء العقدي 

فهو . والشامل ألنباء األمة هو الدعامة األساسية لوحدهتا واجتماع كلمتها وتكاملها وتكافلها  الراسخ
 .نطالق هبا يف آفاق الرقي والتقدممطلب أساسي لتحقيق استقرارها وقوهتا وبناء ذاهتا واال

                                                                                                                                   
 . 301: ل عمران آ ( 1
 . 30: احلجرات  ( 2
 . 1: املائدة  ( 3
 . 81: النحل  ( 4
 . 11: النساء  ( 5
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ي بعض قضايا توضيح عدم  اقتصار الخالف على القضايا الفقهية ، انما جاوز ذلك الى اختالف ف : ثالثاً 
 :العقيدة وطرق التصوف  

واضح ان التاريخ اإلسالمي عرف إىل جانب املذاهب الفقهية مذاهب يف بعض قضايا العقيدة مثل  (8)
موضوع القدر ، الصفات ، وحكم مرتكب الكبرية وغريها ، مشلت االشاعرة واملاتردية و املعتزلة ومذاهب 

 .ما عرف بالطرق الدينية او الصوفية وهي عديدة في (1)خرى يف التصوف وتربية النفس و الروح أ

 : وإن املذاهب اإلسالمية هلا مناح خمتلفة االجتاه : " يقول املرحوم االستاذ الشيخ حممد ابو زهرة 

ختالف يف لبها ؛ كمسألة اجلرب قد اختلفت حول العقيدة ، ومل يكن اال((  االعتقاد))فمنها مذاهب يف 
سائل اليت جرى حوهلا اختالف علماء الكالم ، مع اعتقاد اجلميع بأصل الوحدانية ، االختيار ، وغريها من املو 

 !...وهو لباب العقيدة اإلسالمية ، ال خيتلف فيه أحد من  أهل القبلة 

؛ كاالختالف حول اختيار اخلليفة ، ونذكر يف هذا الفرق املختلفة ، ومنهاج  (( السياسة))ومنها مذاهب يف 
 .كل فرقة 

اليت نظمت العالقة بني الناس بعضهم مع بعض ، وبينت العالقة بني العبد (( املذاهب الفقهية))ومنها 
   (2)...!" والرب يف العبادات اليت شرعت بالكتاب والسنة ، وهكذا 

ونستذكر قوله يف غري .. وواضح ان قرار عمان ذكر املذاهب الفقهية وذكر الصوفية و السلفية و االشاعرة 
ال جيوز تكفري أصحاب العقيدة  فضيلة شيخ األزهر ،   ووفقًا ملا جاء يف فتوى : )فقهية حيث قال املذاهب ال

 .وكذلك ال جيوز تكفري أصحاب الفكر السلفي الصحيح. األشعريّة ، ومن ميارس التصّوف احلقيقي

اهلل عليه وسلم وأركان  كما ال جي   وز تكفري أّي فئة م ن املسلمني تؤم  ن باهلل سبحانه وتعاىل وبرسوله صلى
 . (اإلميان ، و أركان اإلسالم ، وال تنكر معلوماً من الدين بالضرورة 

والواقع ان تطبيق القاعدة اليت بينها القرار تشمل العديد من املذاهب مادام اتباعها يؤمنون باركان االميان 
مع ... ما صرح به العديد من العلماء  ويوقنون باركان اإلسالم وال ينكرون معلومًا من الدين بالضرورة ،وهو

مالحظة ان الكثري من  الفرق ما عاد له الوجود السابق ؛ فتجد عددأ من العلماء يأخذون بأقواهلا يف بعض 

                                           
انظر يف تعدد املذاهب االسالمية املرجع السابق ، االستاذ الشيخ حممد ابو زهرة ،  املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب  (  1

هجري ، وأنظر العقيدة  3638: الرياض : ، الناشر دار الندوة العاملية للدكتور مانع بن محاد اجلهين : واالحزاب املعاصرة 
  .  9033: بريوت  -لبنان : اشرون ن-كتاب: قحطان عبد الرمحن الدوري ،  الناشر . د.أ: اإلسالمية ومذاهبها 

 .  9املرجع السابق ، االستاذ الشيخ حممد ابو زهرة ، ص  2)
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وهذا حيمل العلماء ..  املسائل ؛ مما جيعل من عملية التأكيد على مضمون القرار ال يصادف أي عوائق تذكر 
 العمل على التقريب بني اتباع املذاهب ، مبا يصون وحدة األمة ويثري مسرية املختصني مسؤوليات كبرية يف

 .البحث العلمي يف القضايا الفكرية اليت كانت حمل خالف و تنازع 

اإلسالم ) وقد اكد هذا قرار جممع الفقه اإلسالمي  الدويل الذي جاء عنوانه واضحاً حيث جاء عنوان القرار 
إن البحوث اليت أُعدت يف هذا : ، وجاء مطلعه يقول ( ب العقدية و الفقهية و الرتبويةو األمة الواحدة و املذاه

املوضوع تتفق كلها على القواعد األساسية العامة لإلسالم ، وتعترب املذاهب العقدية والفقهية والرتبوية اجتهادات 
وإثرائها فكراً وحتقيقاً لرسالة اإلسالم  لعلماء اإلسالم قصد تيسري العمل به ، وهي تتجه كلها إىل بناء وحدة األمة

املشتملة على بيان ( رسالة عّمان)اخلالدة ، وتتالقى ِبوث هذا املوضوع مع الدراسات اليت قدمت مضامني 
وتوضيح حقيقة اإلسالم ودوره يف اجملتمع املعاصر ، وهي تستحق التقدير واإلشادة جبهود جاللة امللك عبد اهلل 

 .، حفظه اهلل ، ملك اململكة األردنية اهلامشية ، يف تبنيها والتعريف هبا على نطاق عاملي واسعالثاين ابن احلسني 
حقيقة )واستمر اجملمع بعد ذلك يف قراره متبنيا ما ورد يف قرارات  املؤمتر الدويل  الذي عقد يف عمان بعنوان   )

المور اهلامة املتعلقة بتعدد املذاهب وتنوعها ، مث أكد بعد على جمموعة من ا( االسالم ودوره يف اجملتمع املعاصر
 ....       وما جيب َنوها ،والتنبيه الخطار التعصب هلا ، وواجب العلماء جتاه كل ذلك مما سيأيت بيانه الحقا 

 : استعراض ابرز الجهود التي بذلت في هذا المجال: رابعاً 
العامل اإلسالمي جبب استحضارها واالستفادة منها ويأيت هذا اللقاء الطيب يف إطار جهود كبرية بُذلت يف  (1)

فيما جيب و حيقق التعاون والتنسيق بني القائم واملستمر منها ، وقد كان منها ما بذله األزهر الشريف يف 
َجهورية مصر العربية من مطلع القرن العشرين ، وما بذلته مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي يف اململكة 

، وما بذله  3119يف عدد من الندوات املتخصصة اليت عقدت يف هذا اجملال منذ سنة  األردنية اهلامشية
جممع التقريب بني املذاهب يف َجهورية إيران اإلسالمية يف مؤمتراته ونشراته ، وما ُقدم يف املؤمترات والندوات 

اخلوئي يف لندن اليت عقدت يف كل من الكويت وقطر واإلمارات والبحرين ، وما بذلته مؤسسة اإلمام 
حول اسرتاتيجية التقريب بني املذاهب اإلسالمية ،  3111وخباصة يف مؤمترها الذي عقد يف دمشق سنة 

وكذلك ما ُقدم يف اجلامعات وكليات الشريعة والدراسات اإلسالمية من مواد علمية كمادة الفقه املقارن ، 
ىل ما قدمه العديد من العلماء من ِبوث ودراسات ومن رسائل مقارنة يف املاجستري والدكتوراه ، باإلضافة إ

وان تنبيه بعضهم اىل عدد من املعوقات يدفعنا اىل بذل مزيد من . حول هذا املوضوع احليوي البالغ األمهية 
وهو .. اجلهود لتجاوزها والتصدي هلا  حرصا على وحدة االمة  واملعاين الكبرية اليت اشرنا اليها فيما سبق 
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ليه اخلطة  املشار اليها ،  واقرتحت ان يكون حمل دراسة وِبث  من العلماء املتخصصني من امر انتبهت ا
 .املذاهب املتعددة

ومن اجلدير بالذكر هنا أن املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة قد تصدت مشكورة إلجناز مشروع   (30)
جتماعات اليت عقدت ملناقشة هذه وكان من آخر اال، إلسرتاتيجية التقريب بني املذاهب اإلسالمية 

االسرتاتيجية االجتماع الذي عقد يف جامعة الريموك بالتعاون بني اجلامعة واملنظمة واملعهد العاملي للفكر 
 3699شعبان  99-93وقد كان يل شرف املشاركة يف هذا االجتماع ، وذلك يف الفرتة . اإلسالمي 

 . 9003نوفمرب  8-1املوافق 

واملهم هو متابعة اعتمادها وتبنيها وتنفيذها . العمل يعترب خطوة متميزة على هذا الطريق  والواقع أن هذا
ويأيت تشكيل اجمللس األعلى للتقريب بني املذاهب من أهم الصيغ القادرة على . على مستوى العامل اإلسالمي 

 . مل تغفله اخلطة املشار اليها  وهو امر. متابعة ذلك يف هذه املرحلة  ، وخباصة يف جماالت التطبيق والتنفيذ 

 :ويالحظ أن هذه االسرتاتيجية تركز على ما يلي 

 .قبول التنوع والتعدد يف إطار من احرتام الرأي والرأي اآلخر مما يثري املسرية الفكرية لألمة  (أ )

 .التمسك بآداب االختالف ومنهجية احلوار البناء  (ب )

 .نبذ كل مظاهر التعصب والتمسك األعمى باآلراء  (ج )

اختالف وجهات النظر ال مينع من التعاون يف القضايا املشرتكة ومواجهة التحديات واألخطار اليت  (د )
 .هتدد وجود األمة 

إن اختالف وجهات النظر يف فهم النصوص واالجتهاد يف تطبيقها أمر طبيعي ال جيوز أن يؤثر  (ه )
 .بشكل من األشكال على األخوة اإلسالمية 

 .خوة بني املسلمني يف إطار التأكيد على وحدة األمة احلرص على تعميق معاين األ (و )

وقد تابعت مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي جهودها يف هذا اجملال وعقدت يف ظالل رسالة عمان  (33)
الذي أوىل قضية تعدد املذاهب جل اهتمامه وأصدر فيها  9001املؤمتر اإلسالمي الدويل يف شهر يوليو 

تبنيه من منتدى العلماء واملفكرين الذي عقد يف مكة املكرمة متهيدًا ملؤمتر قرارًا جامعًا تابعت املؤسسة 
، و كذلك  9001ديسمرب  8-1القمة اإلسالمي االستثنائي الثالث الذي عقد يف مكة املكرمة يف الفرتة 

ردنية ، اليت  ُعقدت يف عمان باململكة األ( الدورة السابعة عشرة) تبنيه من جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
( يونيو  ) حزيران  98 – 96/ ه   3691َجادى اآلخرة  9 –َجادى األوىل  98اهلامشية يف الفرتة من 
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م ، وقد شاركت شخصيًا يف متابعة إصدار هذه القرارات من هذه اجلهات ؛ حيث ترأست دورة  9001
ذا املنتدى الذي ِبث يف اجملمع هذه كما كنت احد املدعوين هلذا املنتدى وقد ترأست فريق العلماء يف ه

اجلوانب الفكرية والثقافية و االجتماعية ، كما كنت عضوًا يف الوفد األردين هلذا املؤمتر ، برئاسة صاحب 
اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احلسني املعظم الذي القى كلمة يف افتتاح املؤمتر اوضح فيها قرارات  مؤمتر 

صدر مؤمتر القمة قرارًا واضحًا تبىن فيه هذا القرارات يف الربنامج العشري وقد أ...   عمان املشار اليها 
أكد املؤمتر أن اإلسالم »  : الذي اعتمده ، كما جاءت االشارة اليها بوضوح يف بيانه اخلتامي كما يلي 

رف وأكد يف هذا الصدد أمهية التصدي للفكر املنحهو دين الوسطية ويرفض الغلو والتطرف واالنغالق ، 
، إىل جانب تطوير املناهج الدراسية مبا يرسخ القيم اإلسالمية يف جماالت التفاهم  بكافة الوسائل املتاحة

 .« والتسامح واحلوار والتعددية 

أك   د امل   ؤمتر عل   ى أن ح   وار احلض   ارات املب   ين عل   ى االح   رتام والفه   م املتب   ادلني واملس   اواة ب   ني الش   عوب أم   ر » 
 .« تسامح والتعاون والسالم والثقة بني األمم ضروري لبناء عامل يسوده ال

دع  ا امل  ؤمتر إىل مكافح  ة التط  رف املس  ترت بال  دين وامل  ذهب ، وع  دم تكف  ري أتب  اع امل  ذاهب اإلس  المية ، وأك  د 
تعمي  ق احل  وار بينه  ا وتعزي  ز االعت  دال والوس  طية والتس  امح ، ون  دد ب  اجلرأة عل  ى الفت  وى مم  ن ل  يس أه  الً هل  ا ، وأك  د 

 .أمهية إصالح جممع الفقه اإلسالمي ليكون مرجعية فقهية لألمة اإلسالمية  املؤمتر على

وق   د ج   اء الق   رار واض   حاً يف الربن   امج العش   ري ال   ذي اعتم   ده م   ؤمتر القم   ة يف الفق   رة رابع   اً حت   ت عن   وان تع   دد 
 : املذاهب 

  «ا ، وعدم جواز التأكيد على ضرورة تعميق احلوار بني املذاهب اإلسالمية ، وعلى صحة إسالم أتباعه
وببقية أركان  rتكفريهم ، وحرمة دمائهم وأعراضهم وأمواهلم ، ما داموا يؤمنون باهلل سبحانه وتعاىل ورسوله 

 .« اإلميان ، وحيرتمون أركان اإلسالم وال ينكرون معلوماً من الدين بالضرورة 

  «قواعد الدين وثوابته وما استقر من  التنديد باجلرأة على الفتوى ممن ليس أهاًل هلا ، مما يعد خروجًا على
مذاهب املسلمني ، وهذا يوجب التأكيد على ضرورة االلتزام مبنهجية الفتوى كما أقرها العلماء ، وذلك 
وفق ما مت إيضاحه يف األمرين يف قرارات املؤمتر اإلسالمي الدويل الذي عقد يف عمان يف شهر متوز 

ين التحضريي هلذه القمة والذي عقد بدعوة خادم احلرمني ويف توصيات منتدى العلماء واملفكر  9001
 .«  33/1/9001-1الشريفني يف مكة املكرمة خالل الفرتة 

 " :جممع الفقه اإلسالمي " وجاء يف الربنامج العشري يف الفقرة خامساً بعنوان 
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بار العلماء تكليف األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بدعوة جمموعة من أعضاء جممع الفقه وك -3
من خارجه لوضع دراسة تفصيلية لتطوير عمل اجملمع وتقدميها الجتماع وزراء خارجية الدول 

 :اإلسالمية مبا يتالءم واألهداف التالية 
 .التنسيق بني جهات الفتوى يف العامل اإلسالمي  (أ )
د على مواجهة التطرف الديين والتعصب املذهيب ، وعدم تكفري املذاهب اإلسالمية ، والتأكي (ب )

 .احلوار بني املذاهب اإلسالمية ، وتعزيز االعتدال والوسطية والتسامح 
 .دحض الفتاوى اليت ُُترج املسلمني عن قواعد الدين وثوابته وما استقر من مذاهبه  (ج )

وقد قمت باعتباري وزيرًا لألوقاف يف حني بعرض هذه القرارات على الدورة التاسعة للمجلس التنفيذي  (39)
/ 30/ 93 – 90ألوقاف و الشؤون اإلسالمية اليت عقدت يف الكويت يف الفرتة من ملؤمتر وزراء ا

 : ، ما يلي  33/1/691م ، حيث جاء قرار اجمللس رقم 9001/ 33/ 91-99ه  املوافق  3691

اطلع اجمللس على املذكرة املقدمة من وزارة األوقاف و الشؤون و املقدسات اإلسالمية باململكة األردنية » 
ية حول ما ورد يف رسالة عمان وما توصل إليه املؤمتر اإلسالمي الدويل الذي  عقد يف عمان يف الفرتة من  اهلامش

 :م ، وبعد تبادل  الرأي قرر اجمللس ما يلي  1/9001/  4-1

 .التأكيد على ما ورد من قرارات يف املؤمتر اإلسالمي الدويل لألخذ هبا وعرضها على املؤمتر القادم  (3

 .« برسالة عمان و ما محلته من مضامني تعرف باإلسالم و حقيقته اإلشادة  (9

وقد أصدرت مؤسسة آل البيت امللكية للفكر االسالمي دراسة شاملة حول هذا املوضوع قام عليها  (31)
صاحب السمو امللكي االمري غازي بن حممد املعظم  حفظه اهلل تعاىل جديرة بكل اهتمام ودراسة يف هذا 

ا متثل رصدًا شاماًل ملا يتعلق هبذا املوضوع من فتاوى ودارسات ومؤمترات وقرارات اجملال ، وذلك ألهن
وبيانات وتوقيعات لعدد كبري من العلماء و الفقهاء و املراجع الدينية ولقد جاوزت صفحاته يف طبعته 

 ( .صفحة  136)الثالثة 

اعداد غازي بن حممد بن طالل كانت حترير و  –كتاب احرتام املذاهب : وقد صدر هذا الكتاب اواًل بعنوان 
م ، وجاءت طبعته الثانية بعد سنة ،وقد عرض فيه  فتاوى العلماء من  9001  ه  3691طبعته االوىل يف سنة 

،  (1) اهل السنة ، ومن املذاهب االربعة ، ومن املراجع الشيعية اجلعفرية  وكذلك من علماء الزيدية ، واإلباضية

                                           
، اَجاع املسلمني على احرتام مذاهب الدين ،صاحب السمو امللكي االمري  غازي بن حممد تراجع هذه الفتاوى ألمهية ذلك   1)

 .، وهي متثل كبار العلماء يف املذاهب املتعددة 981 – 301بن طالل ، ص 
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كربى وجهها صاحب اجلاللة اهلامشية امللك عبد اهلل الثاين ابن احلسني املعظم حول من   جوابًا على ثالثة اسئلة
هو املسلم ؟ ومن له احلق يف ان يتصدى لإلفتاء ؟ وهل جيوز التكفري ؟ ، وقد التقى بدعوة من مؤسسة آل البيت 

دولة يف  66علماء االمة من  عاملًا من 310امللكية للفكر اإلسالمي وبرعاية كرمية من صاحب اجلاللة اكثر من 
م ، يف ظالل  9001/ متوز / 1 – 6املوافق   ه 3691/ َجادى األوىل  91 - 91عمان يف الفرتة ما بني  

رسالة عمان وقد صدر عن هذا املؤمتر جمموعة من القرارات التارخيية  اليت كانت اساسا لكل اجلهود الالحقة يف 
 (1).... هذا اجملال احليوي اهلام  كما سنرى 

 . 11 - 3ترَجة إىل اللغة االجنليزية ألهم ما ورد فيه  من ص   الكتابوتضمن 

كتاب اَجاع املسلمني على احرتام مذاهب الدين ، والذي : طبع هذا الكتاب الطبعة الثالثة بعنوان  وقد
الدورة السابعة عشرة  مضافًا اليه كل ما يتعلق هبذه املوضوعات يف، تضمن كل ما ورد يف كتاب احرتام املذاهب 

َجادى  98جملمع الفقه اإلسالمي الدويل اليت عقدت يف عمان عاصمة اململكة االردنية اهلامشية يف الفرتة من 
، وكذلك ما يتعلق هبذا  (2)  9001/ حزيران /  98 - 96املوافق   ه  3691َجادى اآلخره   9 –االوىل 

، وقائمة  (3)(م9001متوز / يوليو  3-9تركيا ، )كايب ، إستنبول املوضوع من قرارات مؤمتر مسلمي أوروبا ، توب
 صفحة  ( 903)املشاركني يف املؤمتر ، مث ترَجة إىل اللغة االجنليزية ألهم ما ذكر بالعربية وصلت صفحاته إىل 

سالم حقيقة اإل: عرض الكتاب امساء و تواقيع العلماء الذين حضروا  املؤمتر اإلسالمي الدويل بعنوان  وقد
، كما بني امساء الذين شاركوا يف منتدى العلماء واملفكرين املسلمني الذي عقد يف  (4)ودورة يف اجملتمع املعاصر 

 .(5)م  9001/ ايلول /  33 - 1، املوافق  ه  3691/ شعبان /  1 - 1مكة املكرمة  

املذاهب اإلسالمية : االول بعنوان كما عرض امساء و تواقيع العلماء و املفكرين الذين حضروا املؤمتر الدويل 
/  31 – 31املوافق   ه  3691/شوال /  31  - 31و التحديات املعاصرة الذي عقد يف جامعة آل البيت 

                                           
دون موجب وال بد من االنتباه هنا ان املقصود بالتكفري  هو اجلرأة على تكفري من توافرت فيه شروط اإلسالم ، ألنه تكفري ب(  1

شرعي ودليل قطعي ، اما التكفري فال ميكن  الغاؤه  ؛  فقد كفر القرآن الكرمي فئات و َجاعات وكذلك فعلت السنة 
 .النبوية ، لتوافر موجباته ، مما هو معروف ومشهور  

 . 119 – 111املرجع السابق ، ص(  2
 . 131 – 111املرجع نفسه ، ص( 3
 . 116 – 101املرجع نفسه ، ص( 4
 .  689 – 611املرجع السابق ، ص ( 5
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 2)وكذلك كل ما يتعلق بالدورة الثالثة ملؤمتر القمة اإلسالمي االستثنائي مبكة املكرمة،  ( 1)م  9001/تشرين ثاين 

) 

ماته واستهالال ته اهلامة بقائمة شاملة  جلميع القادة الدينيني والسياسيني الذين وقد صدر الكتاب بعد مقد
 .بلداً (  86)من ( 119)وقعوا وأقروا رسالة عمان وحماورها الثالثة ، بلغ عددهم 

أما جممع الفقه اإلسالمي الدويل فقد ناقش هذا املوضوع مناقشة مستفيضة يف دورته السابعة عشرة اليت  (36)
/ ه   3691َجادى اآلخرة  9 –َجادى األوىل  98عمان باململكة األردنية اهلامشية يف الفرتة ُعقدت يف 

 :م حيث جاء قراره هبذا اخلصوص كما يلي  9001( يونيو  ) حزيران  98 – 96

 .، بشأن اإلسالم واألمة الواحدة ، واملذاهب العقدية والفقهية والرتبوية ( 3/31) 319قرار رقم » 

مع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته السابعة عشرة إن جملس جم
 98 – 96ه  ، املوافق  3691َجادى اآلخرة  9َجادى األوىل إىل  98من ( اململكة األردنية اهلامشية )بعمان 

وص موضوع اإلس   الم واألمة م ، بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبص 9001( يونيو)حزيران 
الواحدة ، واملذاهب العقدية والفقهية والرتبوية ، وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله ، واستعراض 

م ، والذي دعا لدراسة وتبين املبادئ اليت  9001/ ه   3691قرارات املؤمتر اإلسالمي الدويل الذي عقد عام  
ناها منتدى العلماء واملفكرين الذي عقد مبكة املكرمة متهيدًا ملؤمتر القمة اإلسالمي حوهتا رسالة عّمان ، واليت تب

 .االستثنائي الثالث 

 :قرر ما يلي

إن البحوث اليت أُعدت يف هذا املوضوع تتفق كلها على القواعد األساسية العامة لإلسالم ، وتعترب  :أوالً 
لعلماء اإلسالم قصد تيسري العمل هبا ، وهي تتجه كلها املذاهب العقدية والفقهية والرتبوية اجتهادات 

 .إىل بناء وحدة األمة وإثرائها فكراً ، حتقيقاً لرسالة اإلسالم اخلالدة 

( اململكة األردنية اهلامشية)تأكيد القرارات الصادرة عن املؤمتر اإلس     المي الدويل الذي عقد يف عّمان  :ثانياً 
للتوافق بينها وبني ما اشتملت عليه األِباث ( ودوره يف اجملتمع املعاصرحقيقة اإلسالم )حتت عنوان 

وقد أشارت ديباجة هذه القرارات إىل الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات . واملناقشات يف املوضوع
 :الفتوى وكبار العلماء يف املذاهب املتعددة بتأييد تلك القرارات ، وهي

                                           
 . 133 – 613املرجع نفسه ، ص  1)
 . 111 – 131املرجع نفسه ، ص ( 2
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احلنفي ، واملالكي ، والشافعي ، )األربعة من أهل الُسنة واجلماعة إّن كّل من يتبع أحد املذاهب  -3
واملذهب اجلعفري ، واملذهب الزيدي ، واملذهب اإلباضي ، واملذهب الظاهري ، هو ( واحلنبلي

، فقاً ملا جاء يف فتوى شيخ األزهروأيضاً ، وو .  وحيرم دمه وعرضه وماله . مسلم ، وال جيوز تكفريه 
وكذلك ال جيوز تكفري . صحاب العقيدة األشعرية ، ومن ميارس التصّوف احلقيقيال جيوز تكفري أ

 .أصحاب الفكر السلفي الصحيح

كم  ا ال جي  وز تكف  ري أي فئ  ة م  ن املس  لمني ت  ؤمن ب  اهلل س  بحانه وتع  اىل وبرس  وله ص  لى اهلل علي  ه 
 .وسلم وأركان اإلميان ، وأركان اإلسالم ، وال تنكر معلوماً من الدين بالضرورة

فأصحاب املذاهب الثمانية متفقون . إّن ما جيمع بني املذاهب أكثر بكثري مما بينها من االختالف -9
فكّلهم يؤمنون باهلل سبحانه وتعاىل ، واحدًا أحدًا ، وبأّن القرآن . على املبادئ األساسية لإلسالم

سيدنا حممد عليه الصالة الكرمي كالم اهلل املنزَّل اتفوظ من اهلل سبحانه واملصون عن التحريف ، وب
الشهادتني ، : وكّلهم متفقون على أركان اإلسالم اخلمسة . والسالم نبيًا ورسواًل للبشرية كافّة

، اإلميان باهلل ، ومالئكته: ميان والصالة ، والزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت ، وعلى أركان اإل
واختالف العلماء من أتباع املذاهب هو . وُكتبه ، وُرسله ، واليوم اآلخر ، وبالقدر خريّه وشرّه

إّن اخت     الف العلماء يف الرأي رمحة : وقدميًا قيل . اختالف يف الفروع وبعض األصول ، وهو رمحة
 .واسعة

فال جيوز ألحد أن يتصّدى : الفتاوى االعرتاف باملذاهب يف اإلسالم يعين االلتزام مبنهجية معينة يف  إنّ  -1
لإلفتاء دون مؤهالت علمية معينة ، وال جيوز اإلفتاء دون التقيد مبنهجية املذاهب ، وال جيوز ألحد أن 
يّدعي االجتهاد ويستحدث رأيًا جديدًا أو يقّدم فتاوى مرفوضة ُُترج املسلمني عن قواعد الشريعة 

 .وثوابتها وما استقرَّ من مذاهبها

جاء يف القرار الدعوة إىل نبذ اخلالف بني املسلمني وإىل توحيد كلمتهم ، ومواقفهم ، وإىل التأكيد على مث 
احرتام بعضهم لبعض ، وإىل تعزيز التضامن بني شعوهبم ودوهلم ، وإىل تقوية روابط األخوة اليت جتمعهم على 

 .التحاّب يف اهلل ، وأالّ يرتكوا جمااًل للفتنة وللتدّخل بينهم

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ : )فاهلل سبحانه يقول   .(1)(ِإمنَّ

 .وقد أكد القرار على تعميق معاين احلرية واحرتام الرأي والرأي اآلخر يف رحاب عاملنا اإلسالمي 

                                           
 30: احلجرات ( 1
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الذي كان اجملمع قد اُتذه يف دورته احلادية عشرة بشأن الوحدة ( 3/33)18كما أكد على القرار رقم 
اإلسالمية والتوصيات امللحقة به وخباصة ضرورة تفعيل قرارات اجملمع واآلليات املطروحة فيه لتحقيق الوحدة 

ا من اإلسالمية واليت ختمت بالطلب من أمانة اجملمع لتكوين جلنة من أعضائه وخربائه يعتمد تشكيلها ومهامه
منظمة املؤمتر اإلسالمي، لوضع دراسة عملية قابلة للتطبيق ووضع آليات حتقيق الوحدة يف اجملاالت الثقافية 

 .واالجتماعية واالقتصادية 

وطالب القرار بوضع قواعد عامة للقضايا املتفق عليها وإبرازها ، وحصر قضايا االختالف ورّدها إىل األصول 
وعند . وعرض املذاهب بأمانة دون حتيز ، يف إطار تعظيم اجلوامع واحرتام الفروق الشرعية اليت تستند إليها ،

الرتجيح يراعى ما هو أقوى دلياًل وأكثر حتقيقًا للمقاصد الشرعية ، دون تقدمي املذهب الذي ينتمي إليه الباحث 
 .أو يسود يف بعض البالد أو اجملتمعات 

الثانويات فقه الوحدة اإلسالمية وأدب اخلالف واملناظرة اهلادفة وطلب القرار تعليم الدارسني يف اجلامعات و 
 .وأمهها عدم االنتقاص من اآلراء األخرى عند اختيار رأي ما

ودعا القرار إىل إحياء املذاهب الرتبوية امللتزمة مبقتضى الكتاب والُسنة ، باعتبارها وسائل لتخفيف النزعة 
 .اية من االغرتار باملناهج السلوكية الطارئة املتجاهلة للمبادئ اإلسالميةاملادية الغالبة يف هذه العصور ، وللحم

وأكد القرار على أمهية قيام علماء املذاهب بأنواعها بالتوعية مبنهج االعتدال والوسطية بشىت الوسائل العملية 
املعنية بالتقريب من لقاءات بينية ، وندوات علمية متخصصة ، ومؤمترات عامة ، مع االستفادة من املؤسسات 

بني املذاهب ، بغرض تصحيح النظرة إىل املذاهب العقدية والفقهية والرتبوية ، باعتبارها مناهج متنوعة لتطبيق 
مبادئ اإلسالم وأحكامه ، وألّن االختالف بينها اختالف تنوع وتكامل وليس اختالف تضاد، وضرورة تعميم 

 .بأدبياهتااملعرفة هبا وخبصائصها ومزاياها واالهتمام 

وأوضح القرار أّن احرتام املذاهب ال حيول دون النقد اهلادف الذي يراد به توسيع نقاط االلتقاء ، وتضييق 
وال بد من إتاحة فرص احلوار البناء بني املذاهب اإلسالمية يف ضوء كتاب اهلل وُسنة رسوله . نقاط االختالف

 .صلى اهلل عليه وسلم ، وذلك لتعزيز وحدة املسلمني

ونبه القرار إىل وجوب التصدي للمذاهب واالجتاهات الفكرية املعاصرة اليت تتعارض مع مقتضيات الكتاب 
والُسنة ، فكما ال يسوغ اإلفراط ال جيوز التفريط بقبول كّل دعوة ولو كانت مريبة ، وال بد من إبراز الضوابط 

 .للحفاظ على استحقاق اسم اإلسالم
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املذاهب العقدية والفقهية والرتبوية عن أي ممارسات خاطئة تُرتكب بامسها من قتل وبنّي القرار عدم مسؤولية 
 .لألبرياء وهتك لألعراض وإتالف لألموال واملمتلكات 

 :وتضمن القرار التوصيات التالية 

يوصي اجمللس أمانة اجملمع بعقد ندوات ولقاءات هتدف إىل معاجلة األسباب اليت تكمن وراء حتول  ( 3)
إىل التنافر بني املنتمني إليها ، ِبيث خيشى ِمن أن تتحول إىل عوامل تفريق  –بأنواعها  –هب املذا

لألمة، وذلك بإعادة ِبث مقوالت أو مستندات أُسيء فهمها أو تطبيقها أو الدعوة إليها ، ومن 
 :ذلك

 .مسألة الوالء و الرباء   ( أ ) 
 .نتائج حديث الفرقة الناجية ، وما ُبين عليه من ( ب ) 
 .ضوابط التكفري ، والتفسيق ، والتبديع ، دون غلّو أو تفريط ( ج )
 .احلكم بالردة ، وشروط تطبيق حّدها ( د )
 .التوسع يف الكبائر ، وما يرتتب على الوصف بارتكاهبا ( ه )
 .التكفري لعدم التطبيق الشامل ألحكام الشريعة دون تفصيل بني األحوال ( و )

س اجلهات املعنية يف البالد اإلسالمية باُتاذ اإلجراءات ملنع طبع أو نشر أو تداول يوصي اجملل(  9) 
املطبوعات اليت تعّمق الُفرقة ، أو تصف بعض املسلمني بالكفر أو الضالل دون مسوغ شرعي متفق 

 .عليه

ة يف َجيع يوصي اجمللس اجلهات املعنية باالستمرار يف حتقيق املرجعية الشاملة للشريعة اإلسالمي (1)
 .القوانني واملمارسات ، كما بني اجملمع يف قرارات وتوصيات دوراته السابقة

والواقع أن هذه القرارات قد اعتمد مؤمتر عمان ومنتدى العلماء واملفكرين وجممع الفقه اإلسالمي يف  (31)
والدراسات اليت  إصدارها على العديد من اآليات الكرمية اليت تؤصل ملا ورد فيها واليت بيَّنتها الفتاوى

 آَمَن الرَُّسوُل مبَا أُنزَِل إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكل   :  وضعت بني أيدي مؤمتر عمان واليت منها قوله تعاىل 
ِإنَّ الَِّذيَن  :  انه ، وقوله سبح (1)  آَمَن بِالّلِه َوَمكِِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه اَل نُ َفرُِّق بَ نْيَ َأَحد  مِّن رُُّسِلهِ 

                                           
 . 981: البقرة  ( 1
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ُر بِبَ ْعض  َويُرِيُدوَن َأن َيْكُفُروَن بِالّلِه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن أَن يُ َفرُِّقوْا بَ نْيَ الّلِه َوُرُسِلِه َويُقوُلوَن نُ ْؤِمُن بِبَ ْعض  َوَنْكفُ 
 . (1)  أَْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا مُِّهيًناأُْولَ ِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحقاا وَ  يَ تَِّخُذواْ بَ نْيَ َذِلَك َسِبياًل 

أَنَزَل أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا آِمُنوْا بِالّلِه َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نَ زََّل َعَلى َرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذَي  : وقوله عز وجل 
 .  (2)وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ َقْد َضلَّ َضاَلالً بَِعيًداِمن قَ ْبُل َوَمن َيْكُفْر بِالّلِه َوَماَلِئَكِتِه 

يًعا َواَل تَ َفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَت الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَ  : وقوله جل جالله  أَلََّف َواْعَتِصُموْا ِِبَْب  ِل الّلِه َجَِ
 .  (3) َبْحتُ  م بِِنْعَمتِ  ِه ِإْخَوانًابَ نْيَ قُ ُلوِبُكْم فََأصْ 

 َوِإنَّ َهِذهِ  :  ، وقوله سبحانه   (4) ِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعُبُدونِ  : وقوله جل وعال 
يَن َواَل تَ تَ َفرَُّقوا ِفيهِ  :  ، وقوله تعاىل  (5) أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا َربُُّكْم فَات َُّقونِ   . (6)  َأْن أَِقيُموا الدِّ

ففي الصحيحني يعرف الرسول .  كما تعددت األحاديث النبوي ة اليت تدل على ما أخذت به هذه القرارات
أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل وتقيم الصالة وتؤيت » : بقوله  اإلسالم من حيث جربيل 

 .« الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال 

: ُبين اإلسالم على مخس » :  قال ، قال رسول اهلل  ويف الصحيحني أيضًا عن عبد اهلل بن عمر 
 .  (7)«شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل ، وأقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، واحلج ، وصوم رمضان 

: يا معاذ ، قال» : ومعاذ رديفه على الرحل ، قال   صحيحني من حديث أنس بن مالك أن النيب ويف ال
ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل صدقاً من : ثالثاً ، قال ! لبيك يا رسول اهلل وسعديك 

وأخرب هبا .  إذا يتكلوا : لناس فيستبشروا ؟ قال يا رسول اهلل أفال أخرب به ا: قلبه إال حرمه اهلل على النار ، قال 
 .« معاذ عند موته تأمثاً 

 .  (8)«من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهلل دخل اجلنة » :  قال ، قال رسول اهلل  وعن عثمان 

                                           
 .313،  310: النساء  ( 1
 .136: النساء  ( 2
 .103: آل عمران  ( 3
 .92: األنبياء ( 4
 .52: املؤمنون  ( 5
 .13 : الشورى  ( 6
 . 3/1،6: لؤ واملرجان اللؤ  ( 7
 . 3/30: خمتصر صحيح مسلم  ( 8
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ركان فأصحاب املذاهب يعرتفون هبذه األركان اخلمسة ويؤدوهنا وما بينهم من خالف هو يف الفروع ال يف األ
 . (1)واألصول

وقد وضع العلماء يف دراساهتم الشروط أو الضوابط اليت حتكم موضوع التكفري على ضوء هذه النصوص  (31)
 .الشرعية ، وقد قام منهجهم على االحتياط والرتوي والتدقيق 

أن أُمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل و » :   قال رسول اهلل : قال  عن ابن عمر 
حممداً رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال ِبقها وحساهبم على اهلل 

»(2) . 

وقد تعددت األحاديث النبوية الشريفة اليت تنهي عن اجلرأة على التكفري ، وذلك بعد أن بينت أساس احلكم 
أميا رجل قال ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها » : قال  rسول اهلل ابن عمر أن ر ففي الصحيحني عن . باإلميان 

 . (4)«سباب املسلم فسق وقتاله كفر » : ، وعن ابن مسعود  (3)«
ويذكر أن ابن جنيم وهو من كبار فقهاء احلنفية رجع عن كثري من فتاويه بالتكفري ، وذكر أن املسألة إذا كان 

تفكري وفيها وجه واحد يقتضي غري ذلك ، يرجح الوجه الواحد على التسعة فيها تسعة وتسعون وجهًا تقتضي ال
 ، (5)«والتسعني يف هذا املقام 

وقد جاءت األحاديث النبوية الكرمية صرحية يف عدم جواز تكفري من ينطق بالشهادتني وأنه بذلك يعصم 
بعد أن نطق بالشهادتني ، وعلم رسول  فعندما قتل أسامة بن زيد الرجل املشرك يف سرية من السرايا. ماله ودينه 

 قال ال إله إال اهلل وقتلته ؟ فقال لرسول إمنا قاهلا خوفًا من السالح ، فقال له : بذلك قال ألسامة  اهلل 

                                           
مسو األمري غازي بن حممد حفظه اهلل ؛ فتوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ حممد سيد . انظر كتاب احرتام املذاهب  ( 1

 .91 - 96ص : ؛ وكذلك فتوى الشيخ علي َجعة مفيت الديار املصرية  38 - 31ص: طنطاوي شيخ اجلامع األزهر 
 . 1، ص3ج: ؛ اللؤلؤ واملرجان  1 - 8، ص3ج : خمتصر صحيح مسلم  ( 2
 . 31، ص3ج: اللؤلؤ واملرجان  ( 3
 . 31، ص3ج: اللؤلؤ واملرجان  ( 4
؛ فتوى فضيلة الشيخ سعيد احلجاوي مفيت  11ص : مسو األمري غازي بن حممد حفه اهلل . كتاب احرتام املذاهب  ( 5

فتوى . السابق ؛ وانظر يف العديد من أقوال العلماء هبذا اخلصوص ؛ كتاب احرتام املذاهب  اململكة األردنية اهلاش  مية
أطلنا يف هذا القول عن قصد لنسد الطريق : " حيث أهنى عرضه لذلك بقوله  81-18ص : فضيلة الشيخ القرضاوي 

، وليتقوا اهلل يف املسلمني ،   وليحذروا من هذه فليتقوا اهلل يف أنفسهم ( ال إله إال اهلل ) على الذين ال يبالون بتكفري أهل 
الفتنة ، اليت يرتتب عليها استباحة الدماء واألموال اليت عصمتها الشهادتان جملرد املخالفة يف املذهب أو الوجهة وال حول 

 .وال قوة إال باهلل 
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 (1) فما زال يكررها علي حىت متنيت أين أسلمت يومئذ: أفال كشفت عن قلبه حىت تعلم أقاهلا أم ال ، قال أسامة 
. 

حكام والتعامل معها حيتاج إىل العلماء اجملتهدين ، وال يتصدى هلا إال املفتون الذين تتوافر وفهم هذه األ (31)
 .فيهم شروط االجتهاد 

 :الشرعية حيث ذكروا من هذه الشروطوقد بنيَّ العلماء الشروط اليت جيب أن تتوافر فيمن يتصدى للفتوى 

 .أن يكون مسلماً  .3

 .وألفاظه ، عاملاً مبقاصده  أن يكون فامهاً ملعاين القرآن الكرمي .9

 .أن يكون مدركا لألحاديث النبوية الشريفة من حيث املنت والسند والصحة واحلسن  .1

ويتجلى ذلك بأن يكون دارسًا ومستوعبًا ألحكام الفقه اإلسالمي ، وأن يكون . أن يكون جمتهدًا  .6
 .شرعية عارفاً بقواعد علم أصول الفقه ومنهجية استنباط األحكام من األدلة ال

 .أن يكون متمكناً من اللغة العربية وأساليبها يف النحو والبالغة  .1

 .أن يكون مدركاً حلقائق الوجود ، ومتصوراً لكل املسائل اليت يتصدى لبيان حكمها  .1

 .أن يكون عداًل ، صاحلاً ، ورعاً ، حيرص على بيان احلق ، ُملتزماً بالصدق واألمانة  .1

ذه الشروط ببيان أن من يلجأ إليه ملعرفة احلكم الشرعي هم الفقهاء وأهل وقد أشارت اآليات الكرمية هل
 .  (2الذكر ، وأهل العلم القادرين على االستنباط من أويل األمر

يِن َولُِينِذُروْا قَ ْوَمُهمْ  :  قال تعاىل  ُهْم طَآئَِفٌة لَِّيتَ َفقَُّهوْا يف الدِّ ِإَذا َرَجُعوْا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم  فَ َلْواَل نَ َفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقة  مِّن ْ
 :  ،  وقال جل جالل      ه  (4)  فَاْس    أَُلوْا أَْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ  :  ،  وقال س    بحانه  (3) حَيَْذُروَن 

ُهْم َلَعِلمَ  ُهمْ َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّس    وِل َوِإىَل أُْويل اأَلْمِر ِمن ْ  . (5) َ   ُه الَِّذيَن َيْس   َتنِبطُونَُه ِمن ْ

 بعض الضوابط واآلليات الالزمة في هذا المجال: خامساً 

                                           
املرحوم الشيخ أمحد كفتارو مفيت فتوى مساحة .  61ص:  ؛ وانظر احرتام املذاهب  1ج ، ص 3: خمتصر صحيح مسلم  ( 1

 .اجلمهورية العربية السورية السابق 
 .مسو األمري غازي بن حممد حفظه اهلل تعاىل يف أكثر من فتوى بيّنها الكتاب . انظر احرتام املذاهب  ( 2
 .122 : التوبة  ( 3
 .43 : النحل  ( 4
 .83 : النساء  ( 5
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أن إطالق لفظ اإلسالمية على املذهب يعين : ويف إطار املفاهيم األساسية هبذا الصدد ال بد من توضيح  (38)
فأي . طار جيعل من هذا اإلطالق صحيحًا توافر االلتزام بأصول اإلسالم األساسية وقواعده املقررة يف إ

مذهب يصادم أصول اإلسالم وأساسياته ال يصح أن يوصف هبذا الوصف ، وهو خيرج من إطار اعتباره 
فنحن نتحدث . مذهبًا إسالميًا إىل اعتبار أتباعه فرقة من الفرق اليت خرجت عن ُسنن اإلسالم وقواعده 

ون احلركات اخلارجة عن اإلسالم ، وال بد من معاجلة هذه األمور عن املذاهب امللتزمة بالكتاب والُسنة د
بكل صراحة وعلى أساس من املوضوعية والدقة ، ومعرفة املذاهب من مصادرها ومراجعها ، ليكون هنالك 
وضوح وتفريق تام بني مفهوم املذهب ومفهوم الفرقة ، وبني مفهوم االختالف الفقهي املقبول ومفهوم 

 .ة على االفرتاق والتباين يف األصول والعقائد الطائفة القائم

ومن الضروري أن تنعكس عملية التقريب بني املذاهب وفق ما سبق بيانه على مناهج الرتبية والتعليم ،  (31)
ليس يف تنقيتها فحسب مما يسئ إىل العالقة بني املذاهب ، وإمنا يف ترسيخها لعالقات األخوة واتبة بني 

تتبىن أجهزة اإلعالم والتوجيه اخلطط املدروسة للتقريب بني املذاهب ، هبدف نقل  أتباعها ، كما جيب أن
هذه املفاهيم إىل القطاعات العريضة من الناس مما يؤدي إىل تعميق ثقافة احلوار وااللتقاء بني َجيع 

بانفعال املذاهب اإلسالمية ، وال بد من الرتكيز هنا على أن التعصب األعمى للرأي واالنتصار للمذهب 
والتخلص من ذلك يتطلب . وتشنج هو من بقايا التخلف الذي عانت األمة منه يف العصور املتأخرة 

جهودًا كبرية تُبذل على مستوى القادة واملوجهني والعلماء والدعاة لرتَجة هذه األفكار إىل واقع عملي 
 .ملموس ومستقر 

يع املذاهب اإلسالمية وعقد االجتماعات املوسعة ويقع يف طليعة ما جيب العمل عليه تسهيل لقاء فقهاء َج
وذلك يف املؤمترات والندوات املتخصصة يف هذا اجملال ويف آفاق وجماالت العمل اإلسالمي . واملدروسة بينهم 

 .املشرتك على املستوى الرمسي والشعيب ويف جماالت التدريس العام والعايل 

املسلمني يف االختالف القائم على احلرص على الدليل ، ومما يسهل ذلك العمل على إحياء منهج أئمة  (90)
وأن رأيهم هو نتيجة البحث والنظر دون التعصب أو التبين املسبق لكِراء مع التأكيد على بناء األحكام 
على الدليل القوي وعدم قبول آرائهم إال بذلك ، وأن يلتزم يف احلوار والفقه املقارن بآداب االختالف 

 .ة على االحرتام املتبادل واحلرص على الوصول إىل القول احلق والفهم الصائب وأساليبه القائم

ومن هنا جيب احلذر من التنديد باملذاهب األخرى وإطالق العبارات املكفرة واملفسقة واملخطئة بانفعال  (93)
فاألساس هو التحري للحق والتمسك بالدليل واحلرص على الربهان ، والُبعد عن اهلوى . وسطحية 

لتقليد األعمى ، كما أن األمر يتطلب الُبعد عن اللقاءات اجلدلية دون طائل أو فائدة ، وخباصة يف وا
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املسائل التارخيية اليت ال يرتتب على املوقف منها أي أثر يف واقع املسلمني ، ويف إطار احلرص على أدب 
ة القضايا الشائكة ولكن يف إطار اخلالف والتمسك بقواعد احلوار والنقاش العلمية الرصينة ال بد من مناقش

االحرتام املتبادل واحلرص على الوصول إىل احلق والصواب وأن يكون اهلدف هو االلتقاء واالتفاق بأسلوب 
علمي ومنهجي وموضوعي ، وأن يكون األساس يف التعرف على اآلراء املصادر املعتمدة عند أهلها وعلى 

ع العامة واجلهال ، فإذا كانت هنالك موقف تبناه علماء املذاهب فال جمال لألقاويل وأتبا . لسان علمائها 
السابقني فال يعين أن ما ذهبوا إليه حق ال يأتيه الباطل من يديه وال من خلفه ، فهو حمل حوار ونقاش يف 

كما قال   rإطار من املوضوعية واحلرص على احلقيقة ، وكل يؤخذ منه ويرد عليه إال صاحب هذا القرب 
، ومن هنا جيب أن يبذل جهد خاص ملناقشة القضايا الشائكة على أساس من احلرص  tمالك اإلمام 

على تنقية التصورات السابقة مما ميكن أن يكون قد خالطها ، أو شاهبا من أفكار تفسد وحدة األمة أو 
األمة كما تعطل مسريهتا اخلرية ، وذلك بالعودة إىل املصادر الصحيحة واملفاهيم الدقيقة ، ألن وحدة 

أوضحنا يف غاية األمهية وهي اليت جيب أن تكون يف الذهن عندما نواجه مثل هذه األفكار املهددة هلا ومما 
يذكر هنا تأكيداً هلذا املبدأ فعل اإلمام علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه يف موضوع اخلالفة وقوله املشهور 

 " .يها جور إال على خاصة ألسلمن ما سلمت أمور املسلمني ومل يكن هناك ف: " 

وهذا . وواضح أن لكل مذهب منهجه يف االستدالل وطريقته يف استنباط األحكام الشرعية من أدلتها  (99)
امليدان جيب أن يعمق فيه البحث والنظر ِبثاً عن توسيع دائرة االتفاق بني املذاهب وتقريب وجهات النظر 

لتقاء يف الفروع ، فعلم أصول الفقه هو الذي تصدى يف التعامل مع األدلة ، ألن هذا يوسع دائرة اال
لدراسة هذه املناهج والطرق فهو العلم الذي يبحث يف القواعد اليت تعني اجملتهد على استنباط األحكام 
الشرعية العملية من أدلتها ، لتكون مثرة االجتهاد والبحث والنظر يف نصوص الشريعة علم الفقه  الذي بني 

 .م باألحكام الشرعية العملية املستمد من أدلتها التفصيلية علماؤنا أنه العل

فالفقه هو مثرة حتكيم شريعة اهلل سبحانه يف أفعال املكلفني ، حيث ينربي اجملتهد الستنباط احلكم الشرعي 
للحوادث املستجدة من مصادر الشريعة مستعينًا بقواعد أصول الفقه ليكون العلم باحلكم وفق ما ميارس من 

اد هو الفقه املطلوب الذي قد تتعدد فيه اآلراء واملواقف ، والذي هو أساس تعدد املذاهب ، فهي مدارس اجته
َوَما َكاَن  :  قال تعاىل . فكرية أساها النظر وإعمال الفكر يف النصوص واألدلة ، مما هو حمل دراسة مستقلة 

يِن َولُِينِذُرواْ قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعواْ إِلَْيِهْم َلَعلَّ   اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُرواْ َكآفًَّة فَ َلْواَل نَ َفَر ِمن ُهْم طَآئَِفٌة لَِّيتَ َفقَُّهواْ يف الدِّ ُهْم ُكلِّ ِفْرَقة  مِّن ْ
 .« من اجتهد فأخطأ فله أجر ومن اجتهد فأصاب فله أجران » :  ، ويقول الرسول   (1) حَيَْذُرونَ 

                                           
 .122 : التوبة  ( 1
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يف جماالت علم أصول الفقه لتوسيع دائرة التقاء العلماء على قواعده  وأمام ذلك فإن كل جهد يبذل للحوار
وأصوله ، سيؤدي بشكل واضح إىل توسيع دائرة االلتقاء يف جمال الفقه ، ومن هنا تأيت أمهية أن تأخذ قواعد علم 

 .أصول الفقه وقضاياه وأحكامه حظها يف جماالت احلوار وااللتقاء بني أئمة املذاهب 

قع الذي يقوم على تصدي الشريعة لكل قضايا اجملتمع اإلنساين ومشكالته تكثر املطالبة يف هذه وأمام الوا
األيام باالجتهاد اجلماعي ملا له من دور يف إنضاج اآلراء والوصول إىل الصواب ، كما تكثر املطالبة باالهتمام 

املصاحل املرسلة بقصد التوجه إىل : ية مثل مبصادر الشريعة فيما ال نص فيه ، واليت تواكب منو اجملتمعات اإلنسان
 .التنظيمية لواقع الناس وآفاق حياهتم وعلى هدى من قواعد االجتهاد اجلماعيوضع القوانني واللوائح 

فنحن أمام اآلراء املتعددة يف الفروع منلك قواعد الرتجيح على أساس قوة الدليل وحتقيق املصلحة املعتربة  (91)
عمل على تفعيله وخباصة أمام احلاجة إىل وضع القوانني ذات املواقف الواضحة شرعًا وهذا أمر جيب أن ن

اتددة ، واليت تطبق على َجيع الناس بعدل ومبعرفة مسبقة ، ألنه ال ميكن ترك الوقائع واحلوادث وخباصة 
وفق قواعد يف املعامالت دون بيان واضح وترجيح حمدد يف القوانني واألنظمة ليتحاكم الناس يف منازعاهتم 

معلومة مسبقًا هلم وتطبق عليهم َجيعا ، وأن التوسع يف هذا األمر واعتبار املذاهب اإلسالمية يف الفروع 
الفقهية املتعددة مدرسة مشولية واحدة خيتار من آرائها ما هو أقوى دلياًل حتقيقًا للمصلحة املعتربة شرعاً 

ي ومستقر ، ويؤكد هلم َجيعاً أن التعدد يف اآلراء سوف يوحد املسلمني يف واقعهم ومعامالهتم بشكل عمل
 .يثري املسرية وميكن من االختيار الراشد 

وهذا يتطلب تشجيع الدراسات الفقهية املقارنة يف اجلامعات ومراكز األِباث ، كما يتطلب كذلك أن  (96)
واضعي يكون احلرص على الرتجيح حمورًا من أهم حماور البحث وفق نظر علمي موضوعي يضع أمام 

القوانني واألنظمة اآلراء الناضجة واملعاجلات اجلاهزة لتسهيل عملية التقنني والتنظيم كما حدث يف قوانني 
 .األحوال الشخصية يف العديد من البلدان العربية واإلسالمية 

علماء كما يتطلب االهتمام ببناء عقلية االجتهاد يف مؤسساتنا التعليمية لتكون املشاركات اليت يقدمها ال
املعاصرون يف دراساهتم حمكومة بأطر الشريعة وقواعدها حىت ال يؤدي ذلك إىل االختالف والقول باهلوى ، مما 
يفسد النتاج الفقهي املعاصر ، ويسئ حىت لعمليات الرتجيح واالختيار ، بل قد يتيح لألعداء التسرب إىل معاقل 

 .اإلسالم وحصونه 

أو حمصوراً بني اخلاصة من العلماء واملهتمني فال بد من نقل ذلك ليصبح  ويظل الكالم يف هذا اإلطار نظرياً 
ثقافة َجاهريية عامة ، وهذا لن يتحقق إال إذا متت تنقية املناهج الدراسية والتعليمية العامة واجلامعية ومناهج 

هتمام بتدريس الفقه التعليم الديين من كل ما يسئ إىل وحدة املسلمني رغم تعدد مذاهبهم ، باإلضافة إىل اال
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املقارن وفقه التقريب وآداب االختالف ، باإلضافة إىل اهتمام وسائل اإلعالم املتعددة هبذا املنهج والتعريف به 
 .على نطاق واسع 

 أهم المعوقات لمسيرة التقريب بين المذاهب وُسبل مواجهتها: سادساً 
يف طريق مسرية التقريب بني املذاهب واليت ال بد من وهنا ال بد من التنبيه إىل َجلة من املعوقات اليت تقف  (91)

 :ويقع يف طليعتها . مواجهتها بالوعي واحلكمة والتخطيط السليم للقضاء عليها أو التخفيف من آثارها 

فإن عدم معرفة ما قرر اإلسالم هبذا اخلصوص والذي طرحت هذه الورقة طرفًا منه عند : اجلهل  (3)
وعند بعض مدعي متثيلها والعلم فيها هو الذي يدفع إىل كثري من  الكثري من أتباع املذاهب ، بل

وهذا يقتضي جهوداً كبرية يف جمال الرتبية والتعليم واإلعالم  . املواقف العدائية جتاه املذاهب األخرى 
كما وضحت الورقة يف أكثر من مكان ، وخباصة يف جمال التعليم الديين وإعداد الدعاة وتأهيلهم 

 .سيكون له األثر األكرب يف حتقيق التقريب بني أتباع املذاهب وعلى أوسع نطاق  وتدريبهم مما

وهذا أصبح واضحًا أمام ظهور حركات سياسية هلا خطط وبرامج للسيطرة : االستغالل السياسي  (9)
والتأثري يف رحاب اجملمع تبادر إىل استغالل االختالفات املذهبية لتحقيق أهدافها ويدخل يف هذا 

نشر املذهب بكل وسيلة ممكنة يف مناطق انتشار املذاهب األخرى والذي يساعد يف حماوالت 
إذكاء االختالفات ويولد الصراع والتنازع بل واالقتتال وخباصة عند مهاَجة املذاهب األخرى 
ومواقفها واللجوء إىل التكفري والتنديد والتخوين وغري ذلك من االهتامات وهذا أمر يتطلب مواجهة 

وضعا للنقاط على احلروف واملصارحة واملكاشفة والرفض القاطع تاوالت نشر املذاهب حكيمة و 
يف مناطق املذاهب األخرى إبعاداً لشبح املواجهة والتنازع والصراع وهو أمر موكول للعلماء والساسة 

 .احلكماء احلريصني على وحدة األمة وخريها وتقدمها 

يف حاالت التقاء جمموعة من أتباع مذهب معني يف عرق وهو ما حيدث : التعصب العرقي والقبلي  (1)
فقد يدفع التعصب للعرق أو للقبيلة إىل اخللط بينه وبني االنتماء املذهيب . معني أو قبيلة معينة 

فيتخذ االنتماء املذهيب غطاء لتربير غلواء التعصب العنصري أو القبلي ِبيث يكون مسرحًا ملواجهة 
ليهم وخباصة يف متاع الدنيا وجاهها والسيطرة على مواردها الضيقة ويف اآلخرين وحماولة التقدم ع

 .إطار االستعالء على اآلخرين وحماولة إقصائهم عن مواقع التأثري والقوة 

وفد ندد اإلسالم أي تنديد بالتعصب العرقي والقليب وبنّي أن االختالف بني الناس يف ذلك 
يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن  : ر والتناحر ، قال تعاىل جيب أن يدفع للتعارف والتعاون ال للتناك
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  َل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ        ُعوبًا َوقَ َبائِ      ر  َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم شُ       ذَكَ 
(1) . 

ليس منا من دعا إىل عصبية ، وليس منا » : فيما يرويه جبري بن مطعم   وقال رسول اهلل
وعند أمحد ومسلم وأيب داود .   (2)«من قاتل على عصبية ، وليس منه من مات على عصبية 

من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة » :  والنسائي بألفاظ متقاربة عن أيب هريرة 
راية ُعمية يغضب لعصبة أو يدعو إىل عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ، ومن قاتل حتت 

 . (3)«... جاهلية 

أنه ليس من العصبية أن حيب الرجل قوم    ه ، » :  ويف عدد من األحاديث بنّي الرسول 
 .   (4)«ولكن من العصبي  ة أن يُعني الرجل قومه على الظلم 

فقد حرصت القوى املعادية على تفريق صف املسلمني  .وهو أمر أمثلته واضحة : تدخل األعداء  (6)
وإيقاع الفتنة بينهم من أيام اإلسالم األوىل سواء أكان ذلك على مستوى إذكاء القوميات العنصرية 
أو استخدام االختالف املذهيب إليقاع الصراع والتنازع ، وأن هذا ظاهر واضح يف حماوالت إذكاء 

وهذا . أي متابع ملسرية األحداث يف عدد من بالدنا هذه األيام اخلالف بني الشيعة والُسنة على 
أمر مواجهته يف غاية األمهية تفويتاً للفرصة على األعداء يف تفريق صف املسلمني وزعزعة وحدهتم ، 
بل أن هذا األمر يوجب التحرك السريع ملواجهة استغالل االختالفات املذهبية من قبل األعداء 

ية للدين وحوزة املسلمني ، وحمافظة على وحدهتم وأخوهتم وقوهتم ، وحتقيقاً بكل وسيلة ممكنة محا
 .خلريهم وتقدمهم 

تعريااع عااام بم ااروة الخطااة التااي وضااعها مجماا  الفقااب اوسااالمي الاادولي بخصااو  ال ااوار بااين : سااابعاً 
 المذاهب تنفيذاً لما ورد في البرنامج الع ري لمنظمة المؤتمر اوسالمي

مع الفقه اإلسالمي الدويل بدراسة موضوع التقريب بني املذاهب من َجيع جوانبه باعتباره وقد قمنا يف جم (91)
من املهام األساسية للمجمع وفق نظامه األساسي اجلديد ، وبناء على تكليف من االجتماع األول لكبار 

تاذ الدكتور أكمل اإلسالمي األس( التعاون)فقهاء املذاهب والذي دعاء إليه معايل أمني عام منظمة املؤمتر
                                           

 .13 : احلجرات  ( 1
 . 119، ص 6ج: ُسنن أيب داود . أخرجه أبو داود  ( 2
؛ املعجم املفهرس أللفاظ احلديث  3109، ص 9ج: ؛ ُسنن ابن ماجة  3611 – 3611، ص 9ج: صحيح مسلم  ( 3

 . 911، ص 6ج: النبوي 
 . 3109، ص 9ج: ؛ ُسنن ابن ماجة  113، ص 6ج: ُسنن أيب داود  ( 4
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للتداول يف أسلم الطرق وأفضل اإلجراءات لتنفيذ ما ورد يف  96/1/9008غلى بتاريخ ،الدين إحسان أ
الربنامج العشري يف هذا اخلصوص والذي انتهى إىل تكليف جممع الفقه اإلسالمي الدويل لوضع خطه  

ققة هلذه األهداف مع استعراض كاملة هلذا الغرض وعلى أساس استعراض أهداف احلوار واملشروعات ات
أية عقبات أو معوقات تعرتض تنفيذها وكذلك املوجهات الالزمة للتنفيذ وبيان للجهات اليت سيناط هبا 
تنفيذه هذه املشروعات واجلهات املمولة هلذه املشروعات واملدة الزمنية املقدرة للتنفيذ مث استعراض خطوات 

 .وإجراءات املراجعة والتقومي

َرَص مشروع اخلطة املقرتحة من جممع الفقه اإلسالمي الدويل على تبين هذا املوضوع ضمن رؤية وقد حَ  (91)
وسوف يُعرض . وفيما يلي استعراض هلذه اخلطة . شاملة تغطي آفاق هذا املوضوع وهتتم بكل جوانبه 

لى نطاق واسع مشروع اخلطة على املؤمتر احلاشد الذي جيري التخطيط لعقدة ليتم تبين هذه اخلطة فيه ع
وتوضع اإلجراءات والربامج التفصيلية إلجناز ما ورد فيها من مشروعات متنوعة حتقق أهداف اخلطة بناء 
على ما ورد يف النظام األساسي للمجمع ، وما ورد خبصوص هذا املوضوع يف الربنامج العشري ويف قرارات 

عنية واملهتمة ويف طليعتها املنظمة اإلسالمية اجملمع ، وعلى أساس من توزيع العمل وبرجمته على اجلهات امل
 .للرتبية والعلوم الثقافة ، وجممع الفقه اإلسالمي الدويل 

 :فقد ذكرت اخلطة يف إطار األهداف ما يلي 
 .التأكيد على وحدة األمة رغم تعدد املذاهب اإلسالمية  .3
تتيحه مذاهبها من تنوع ثري  حتقيق التالقي الفكري بني املسلمني يف إطار الشريعة اإلسالمية وما .9

 .وتعدد بناء 
 .مكافحة التطرف املتسرت باملذهب  .1
 عدم تكفري أتباع املذاهب .6
 تعزيز االعتدال والوسطية .1
 .تأكيد التضامن بني أبناء األمة ، وضرورة تعاوهنم وتكاتفهم مبا حيقق اخلري هلم  .1
 مةحتسني صورة اإلسالم من خالل الوحدة وعدم التقاتل بني أبناء األ .1
 التقريب بني أتباع املذاهب اإلسالمية املتعددة املتفقة على ما هو معلوم من الدين بالضرورة .8
إبراز ساحات التالقي بني أتباع املذاهب يف إطار اإلميان باإلسالم مع وجوب احرتام اخلصوصيات  .1

 املذهبية 
 .بني أبناء األمة ( أدب اخلالف واملناظرة ) تعميق  .30
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 :ات وذكرت اخلطة املعوق
 .اجلهل  .3
 .االستغالل السياسي  .9
 .التعصب العرقي  .1
 .تدخل األعداء  .6

 :كما بّينت اخلطة أهم املوجهات هلا فيما يلي  (98)
 .التوجيهات القرآنية والنبوية خبصوص وحدة األمة وعدم التفرق يف الدين  .3
م الفروق الرتكيز على ضرورة   استيعاب كل اخلالفات الفرعية على أساس من تعظيم اجلوامع واحرتا .9

وعدم حتويل ذلك إىل افرتاق يف الدين،  ونقل هذه املعرفة إىل أوساط العامة بكل الوسائل املتاحة 
 .ليصبح ذلك ثقافة َجاهريية 

بيان املقصود مبصطلح املذهب وبيان أنه خيتلف عن مصطلح الطائفة والتقسيم الطائفي الذي  .1
يف قوله . يف الدين الذي حذر منه القرآن الكرمييسعى إليه األعداء وهو ما يدخل يف إطار االفرتاق 

ُهْم يف َشْيء   : تعاىل   .  ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقواْ ِدينَ ُهْم وََكانُواْ ِشيَ ًعا لَّْسَت ِمن ْ
االهتمام بالعالقات اإلنسانية بني أتباع املذاهب بتعميق معاين الوحدة واألخوة والتكامل والرتاحم  .6

، أي مذهب يف مناطق املذاهب األخرىائية ، ومنع كل جماالت التبشري بورفض اإلجراءات اإلقص
 .والتعامل بني َجيع أتباع املذاهب على أساس مبادئ األخوة 

جيب أن يكون ذلك بني املختصني وتنقل بعد ذلك النتائج إىل العامة ِبيث تكون اللقاءات  .1
 .لقاءات علمية متخصصة 

 :وهي  واستعرضت اخلطة املشروعات املقرتحة (91)
تنظيم مؤمتر علمي حاشد أو أكثر جيمع كبار أئمة املذاهب يهدف إىل إبراز املشرتكات بني أتباع  .3

 .باعتماد اخلطة املعدةويقوم هذا املؤمتر . املذاهب يف جمال العقيدة والشريعة وجماالت توسيع ذلك 

 املواقف الشرعية، حصر نقاط االختالف اليت تؤدي إىل الشقاق والتباعد بني أتباع املذاهب، يف .9
 . واألحداث التارخيية، وذلك لردها إىل األدلة الشرعية املتفق عليها

عقد سلسلة لقاءات بني فقهاء املذاهب اإلسالمية املتعددة للتأكيد على احلوار مع املشرتكات  .1
سياسي ومناقشة الفروق يف إطار من احرتام اآلخر ، والتفريق بني العقدي والشرعي وبني التارخيي وال

 . مع الرتكيز على وضع ضابط ملا هو معلوم من الدين بالضرورة 
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 .تنقية املناهج التعليمية من اترضات على التعصب والكراهية  .6

إعداد مشروع  ملنهج دراسي يتبىن مفهوم الوحدة اإلسالمية يف إطار الثوابت واملشرتكات ، يتناسب مع  .1
 . يف املؤسسات التعليمية يف َجيع البالد اإلسالميةاملراحل الدراسية والعمرية املختلفة يدرس 

التعاون العلمي بني اجلامعات واملؤسسات الدينية من خالل تبا دل األساتذة فيما بينها ليقوموا بتدريس  .1
 .منهج خاص هبذا الغرض مع وضع الضوابط اليت تضمن حتقيقه ألهدافه 

إدخاله مادة إجبارية يف َجيع التخصصات يف االهتمام اخلاص بدراسة الفقه املقارن بني املذاهب و  .1
 .علوم الشريعة 

عقد ندوات علمية متخصصة، تتبىن حماور خاصة ، تدعو إىل الوسطية واالعتدال ، واحرتام  .8
 . االختالف بني أهل املذاهب

 إصدار اجملالت املتخصصة اليت تدعو إىل التقريب وتنبذ الكراهية والتعصب .1

، التقريب وحتث على وحدة املسلمني باملواد اإلعالمية اليت تساعد علىاهتمام دور النشر املتعددة  .30
وذلك من خالل منظومة من الربامج اإلعالمية اليت تستفيد من كل اجملاالت املتاحة على مستوى 
الربامج التلفزيونية واإلذاعية والنشرات والُكتب وشبكة اإلنرتنت ومن خالل كل اآلليات والصيغ اليت 

امج اإلعالمية والثقافية ذات االنتشار الواسع ومن ذلك استخدام اجلوائز املالية كل تستخدم الرب 
 .ذلك خلدمة غرض التقريب والوحدة 

دعوة القنوات الفضائية باالهتمام ببث الربامج واملواد اإلعالمية  اليت تساعد على التقريب وحتارب  .33
 .التعصب والفرقة  والدعوة إليهما 

ملشرتكات اليت جتمع بني أبناء األمة وتقرب بني مذاهبها وحتصر اترضات إصدار دوريات توضح ا .39
 .على الفرقة وحتارهبا  لتكون مادة ألئمة املساجد والدعاة ورجال الوعظ يف خطب اجلمعة وَنوها 

استحداث ورش عمل ودورات تدريبية ألئمة املساجد والدعاة ومعلمي الرتبية اإلسالمية لتعميق هذا  .31
 .راء مسريته عندهم ألن تأثريهم أفضل وأسرع ، وإعداد املادة العلمية اخلاصة بذلك املنهج وإث

إصدار تشريعات وسن عقوبات جترم وتعاقب األفراد واهليئات اليت حترض على الفرقة والتعصب  .36
 .والكراهية بني أبناء األمة
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يق بني هيئات الفتوى عقد اجتماع بني دور اإلفتاء وبني جممع الفقه اإلسالمي إلرساء أسس التنس .31
 .يف العامل اإلسالمي 

إقامة مركز معلومات يف جممع الفقه اإلسالمي الدويل يتابع كل ما يتعلق باحلوار بني أتباع املذاهب  .31
 .  يف إطار الشعبة اخلاصة بذلك 

حتديد أهل اإلفتاء وشروطهم، والضوابط اليت : عقد ندوة علمية متخصصة يكون من أهم حماورها  .31
 . مل املفيت وتنتهي إىل وضع منهج يتبعه املفيت يكون ملزما يف جمال التقريبحتكم ع

 .عقد ندوة علمية متخصصة ، حتدد املوضوعات اليت حتتاج إىل فتاوى موحدة .38

 .تبين إصدار ميثاق بني أتباع املذاهب اإلسالمية يف إطار األمة الواحدة  .31

 : ووزعت اخلطة هذه املشروعات على جهات عديدة كما يلي
  منظمة املؤمتر اإلسالمي. 
  جممع الفقه اإلسالمي  بدعوة علماء من َجيع املذاهب يف املؤسسات الدينية الرمسية وغري الرمسية

اليت هلا حضور يف الشارع اإلسالمي ، لتشكيل جلنة لتحرير هذا امليثاق بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
 .يف لدول اإلسالمية 

 عن طريق تشكيل فريق عمل يقوم ( اإليسيسكو )والعلوم والثقافة  املنظمة اإلسالمية للرتبية
 .باستقصاء ما هو وارد يف املناهج والُكتب الدراسية واجلامعية 

  رابطة العامل اإلسالمي. 
  وزارات الرتبية والتعليم ، ووزارات التعليم العايل ، ووزارات اإلعالم يف الدول اإلسالمية. 
 الدول اإلسالمية اجلامعات املعنية باألمر يف . 
  وزارات األوقاف والدعوة واإلرشاد يف الدول اإلسالمية. 
  َجيع الدول اليت فيها تعدد مذاهب. 
  دور اإلفتاء يف الدول اإلسالمية. 
  رابطة اجلامعات اإلسالمية. 
  احتاد اجلامعات العربية. 

 :على الوجه التايل و بّينت اخلطة جهات التمويل اليت جيب أن تقوم بكلفة هذه املشروعات  (10)
  منظمة املؤمتر اإلسالمي. 
  جممع الفقه اإلسالمي. 
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  البنك اإلسالمي للتنمية. 
  اإليسيسكو " املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة. " 
  رابطة العامل اإلسالمي. 
  وزارات الرتبية والتعليم ، ووزارات التعليم العايل. 
  اجلامعات املعنية. 
 اف والدعوة واإلرشاد يف الدول اإلسالمية وزارات األوق. 
  َجيع الدول اليت فيها تعدد مذاهب. 
   الدول اإلسالمية برصد املخصصات الالزمة لتمويل ذلك يف موازنات اجلهات املعنية فيها. 

وألمهية هذه اخلطة وضرورة اعتمادها من جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل ، كما اوضحت يف هذا  (13)
.. واهلل سبحانه املوفق و املعني .... ين اعرضها كاملة يف ملحق خاص يف هناية هذا البحث البحث ؛ فا

 .متطلعاً إلثراء هذا اجلهد لضرورته وأمهيته كما بينت هذه الدراسة 

 وآخر دعواهم أن احلمد هلل رب العاملني
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 وبعد  والتابعني،ملني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعا
 :على "تعدد املذاهب"من القضايا الفكرية والسياسية بعنوان الرابع احملور الذي نص يف  تنفيذا ملا ورد يف برنامج العمل العشري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي،

مريا دامريوا يؤمنريون  وحرمرية دمريامه، وأعراضريه، وأمريوا ،، وعدم جواز تكفريهه،، سالم أتباعها،تعميق احلوار بني املذاهب اإلسالمية، وعلى صحة إالتأكيد على ضرورة  .1
   .وال ينكرون معلوما من الدين بالضرورة وحيرتمون أركان اإلسالم، وببقية أركان اإلميان،باهلل سبحانه وتعاىل وبالرسول صلى اهلل عليه وسل،، 

 مما يعد خروجا على قواعد الدين وثوابته وما اسريتقر مرين مريذاهب املسريلمني، ديد باجلرأة على الفتوى ممن ليس أهال  ا،التن: علىمن هذا احملور ( 2)الفقرة نص يف و  .2
 .وهذا يوجب االلتزام مبنهجية الفتوى كما اقرها العلماء 

ؤمتر اإلسريالمي الريدوا الريذي عقريد يف عمريان يف وريهر يوليريو املريا  م إيضرياحه يف ارمريرين يف قريرارا  ملريوقد نريص الننريامج بعريد  لريى علريى أن املألريوب أن يريت،  لريى و قريا   .3
 9 رتةويف توصريريريرييا  منتريريريريدى العلمريريريرياء واملفكريريريريرين التحضريريريريهي  ريريريريذم القمريريريرية والريريريريذي عقريريريريد بريريريريدعوة مريريريرين خريريريريادم احلريريريريرمني الشريريريريريفني يف مكريريريريريرية املكرمريريريريريرية خريريريريريريالل الفريريريري 2002

 .م11/9/2002ريريري
 2 –مجريريريادى اروىل  22سريريريابعة عشريريرة املنعقريريدة يف عمريريان ، عاصريريمة اململكريريرية ارردنيريرية ا ا يريرية بتريرياري  وقريريد اعتمريريد هريريذم القريريرارا  همريريريع الفقريريه اإلسريريالمي يف دورتريريه ال .4

 .م ، والذي سيأيت نصه كامال  يف مقدمة اخلأة 22/66/2006-24هري ، املوا ق 1421مجادى اآلخرة 
 :هي  ل همع الفقه اإلسالمي الدوا ليحقق ثالثة أمورية تأوير عمريريمن القضايا الفكرية والسياسور اخلامس احمليف العشري الننامج قد طلب و 

 . التنسيق بني جها  الفتوى يف العامل اإلسالمي. أ 
وتعزيريريز االعتريريدال والوسريريأية  ،املريريذاهب اإلسريريالمية والتأكيريريد علريريى احلريريوار بريريني وعريريدم تكفريريه أتبريرياه املريريذاهب اإلسريريالمية، مواجهريرية التأريريرد الريريديع والتعصريريب املريريذه ،. ب

 . والتسامح
 .  من مذاهبه رالفتاوى اليت خترج املسلمني عن قواعد الدين وثوابته وما استق دحض. ج

 : همع الفقه اإلسالمي الدوا اخلأة التالية تقرتح أمانةتنفيذا  لكل  لى و 
 : مقدمة .أ
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املريريذاهب يف إطريريار التريريزام كريريل مريريذهب  تبريرياهأهريريو حريريوار  قطريريالذا اإلقصريريود  ريريهريريذم خأريرية وريرياملة لتنفيريريذ مريريا ورد يف الننريريامج العشريريري حريريول حريريوار املريريذاهب اإلسريريالمية، وواضريريح أن امل
رسريس واملبريادئ الرييت يقريوم عليهريا اإلسريالم باعتبريارم الريدين اخلريا م الريذي أرادم تلتريزم بالقواعريد وامدارس علميرية على أساس أن هذم املذاهب ، واملبادئ اليت يقوم عليها  وارسس بالقواعد

 .ةرسول اهلل صلى اهلل عليه وسل، للناس كا  هالسعادة  ، يف الدنيا واآلخرة والذي محلوتنظي، حياهت، وحتقيق اخله و ية البشر اهلل سبحانه وتعاىل  دا
ا الرييت أحريال عليهريوالريذي جريرى إيضرياحه يف القريرارا  . ية مرين منألريق أن هريذم املريذاهب تلتقريي علريى مجلرية مرين الألوابريا وارساسرييا  الرييت اسريتحقا  ريا وصري  اإلسريالموهذا يأيت 

العلمريرياء واملفكريريرين الريريذي عقريريد يف مكريرية املكرمريرية قبريريل مريريؤمتر القمريرية منتريريدى يف  تبنيهريرياوالريرييت جريريرى  2002عقريريد يف عمريريان  وهريريي قريريرارا  املريريؤمتر اإلسريريالمي الريريدوا الريريذيالننريريامج العشريريري ، 
 : يلي ما( حوار املذاهب )  يه  ذا اخلصوص  ، والذي جاء( 1/11)122يف همع الفقه اإلسالمي الدوا يف قرارم رق،  تبنيهاا جرى م، كاإلسالمي االستألنامي الألالث 

 . اإلسالم وارمة الواحدة، واملذاهب العقدية والفقهية والرتبوية بشأن، (1/11) 122قرار رق،  »
 2مجريريادى اروىل إىل  22مريرين (  لكريرية ارردنيريرية ا ا يريريةاملم)إن هلريريس همريريع الفقريريه اإلسريريالمي الريريدوا املنبألريريق عريرين منظمريرية املريريؤمتر اإلسريريالمي املنعقريريد يف دورتريريه السريريابعة عشريريرة بعمريريان 

على البحريوث الريواردة إىل اعمريع صصريوص موضريوه اإلسريريريريالم وارمرية الواحريدة، واملريذاهب العقديرية  طالعهابعد  م،2006( يونيو)حزيران  22 – 24هري، املوا ق 1421مجادى اآلخرة 
م، والريريذي دعريريا لدراسريرية وتبريريع 2002/ هريريري 1422دار  حولريريه، واسريريتعراا قريريرارا  املريريؤمتر اإلسريريالمي الريريدوا الريريذي عقريريد عريريام  والفقهيريرية والرتبويريرية، وبعريريد اسريريتماعه إىل املناقشريريا  الريرييت

 .تألنامي الألالثاملبادئ اليت حوهتا رسالة عّمان، واليت تبناها منتدى العلماء واملفكرين الذي عقد مبكة املكرمة متهيدا  ملؤمتر القمة اإلسالمي االس
 :قرر ما يلي

اجتهريريادا  لعلمريرياء اإلسريريالم قصريريد إن البحريريوث الريرييت أ عريريد  يف هريريذا املوضريريوه تتفريريق كلهريريا علريريى القواعريريد ارساسريريية العامريرية لقسريريالم، وتعتريرين املريريذاهب العقديريرية والفقهيريرية والرتبويريرية :    أوال  
 . الدةحتقيقا  لرسالة اإلسالم اخل، ، وهي تتجه كلها إىل بناء وحدة ارمة وإثرامها  كرا  اتيسه العمل  

للتوا ريق بينهريا ( حقيقرية اإلسريالم ودورم يف اعتمريع املعاصرير)حتريا عنريوان ( اململكرية ارردنيرية ا ا يرية)تأكيد القرارا  الصادرة عن املريؤمتر اإلسريريريريريريالمي الريدوا الريذي عقريد يف عّمريان :   ثانيا  
القريريرارا  إىل الفترياوى والقريرارا  الصريريادرة مرين هيتريا  الفتريريوى وكبريار العلمرياء يف املريريذاهب وقريد أوريريار  ديباجرية هريذم . وبريني مريا اوريريتملا عليريه ارارياث واملناقشريريا  يف املوضريوه

 :املتعددة بتأييد تلى القرارا ، وهي
ذهب اإلباضريريي، واملريريذهب اجلعفريري، واملريريذهب الزيريدي، واملريري( احلنفريريي، واملريالكي، والشريريا عي، واحلنبلريي)إّن كريّل مريرين يتبريع أحريريد املريذاهب ارربعريرية مرين أهريريل الس رينة واجلماعريرية (    1)

وأيضريا ، وو قريا  ملريا جرياء يف  تريوى وريي  ارزهرير، ال زريوز تكفريه أصريحاب العقيريدة اروريعرية، . وحيريرم دمريه وعرضريه ومالريه.  واملذهب الظاهري، هريو مسريل،، وال زريوز تكفريهم
 .وكذلى ال زوز تكفه أصحاب الفكر السلفي الصحيح. ومن ميارس التصّود احلقيقي
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  تة من املسلمني تؤمن باهلل سبحانه وتعاىل وبرسوله صريلى اهلل عليريه وسريل، وأركريان اإلميريان، وأركريان اإلسريالم، وال تنكرير معلومريا  مرين الريدين وز تكفه أيكما ال ز
 .بالضرورة

 كّلهريري، يؤمنريريون بريرياهلل سريريبحانه . الم أصريريحاب املريريذاهب الألمانيريرية متفقريريون علريريى املبريريادئ ارساسريريية لقسريري. إّن مريريا زمريريع بريريني املريريذاهب أكألريرير بكألريريه ممريريا بينهريريا مريرين االخريريتالد(  2)
الة والسريريالم نبيريريا  ورسريريوال  للبشريريرية  وتعريرياىل، واحريريدا  أحريريدا ، وبريريأّن القريريرآن الكريريرز كريريالم اهلل املنريريزبل احملفريريوص مريرين اهلل سريريبحانه واملصريريون عريرين التحريريري ، وبسريرييدنا حممريريد عليريريه الصريري

 اإلميريان برياهلل، ومالمكتريه، وك تبريه،: ، والزكرياة، وصريوم رمضريان، وحريج البيريا، وعلريى أركريان اإلميريانالشريهادتني، والصريالة: وكّلهري، متفقريون علريى أركريان اإلسريالم اخلمسرية. كا ّة
إّن اختريريريريريريالد العلمرياء : وقريدميا  قيريل. واختالد العلماء من أتباه املذاهب هو اختالد يف الفروه وبعض ارصريول، وهريو رمحرية. خهّم وورّمور سله، واليوم اآلخر، وبالقدر 

 .واسعة يف الرأي رمحة
 ال زوز رحد أن يتصريّدى لق ترياء دون مريؤهال  علميرية معينرية، وال زريوز اإل ترياء دون التقيريد : إّن االعرتاد باملذاهب يف اإلسالم يعع االلتزام مبنهجية معينة يف الفتاوى(  3)

ريريرج املسريريلمني عريرين قواعريريد الشريريريعة وثوابتهريريا ومريريا اسريريتقرب مريرين مبنهجيريرية املريريذاهب، وال زريريوز رحريريد أن يريريّدعي االجتهريرياد ويسريريتحدث رأيريريا  جديريريدا  أو يقريريّدم  تريرياوى م ر وضريرية خت 
 .مذاهبها

، نبذ اخلالد بني املسريلمني وإىل توحيريد كلمريته،، ومريواقفه،، وإىل التأكيريد علريى احريرتام بعضريه، لريبعض، وإىل تعزيريز التضريامن بريني وريعو ، ودو ري، إىلمث جاء يف القرار الدعوة  
 .جتمعه، على التحاّب يف اهلل، وأالّ يرتكوا هاال  للفتنة وللتدّخل بينه،وإىل تقوية روابط ارخوة اليت 

َا اْلم ْؤِمن وَن ِإْخَوٌة  ََأْصِلح وا برَينْيَ َأَخَوْيك ْ، َواتريبق وا اللبَه َلَعلبك ْ، تري ْرمَح ونَ :) اهلل سبحانه يقول   [.10:احلجرا (]ِإَّنب
 . حرتام الرأي والرأي اآلخر يف رحاب عاملنا اإلسالميتعميق معاين احلرية وا وقد أكد القرار على  
اآلليريريا  املأروحريرية  يريريه لتحقيريريق الوحريريدة اإلسريريالمية والريرييت قريريرارا  اعمريريع و تفعيريريل علريريى ضريريرورة  بشريريأن الوحريريدة اإلسريريالمية والتوصريرييا  امللحقريرية بريريه( 1/11)92رقريري،  مث أكريريد القريريرار 

نامريريه يعتمريريد تشريريكيلها ومهامهريريا مريرين منظمريرية املريريؤمتر اإلسريريالمي، لوضريريع دراسريرية عمليريرية قابلريرية للتأبيريريق ووضريريع آليريريا  حتقيريريق ختمريريا بالألريريب مريرين أمانريرية اعمريريع لتكريريوين جلنريرية مريرين أعضريريامه وخ
 . الوحدة يف اعاال  الألقا ية واالجتماعية واالقتصادية

صريريول الشريريرعية الرييت تسريريتند إليهريريا، وعريريرا املريريذاهب بأمانريرية دون وضريريع قواعريريد عامرية للقضريريايا املتفريريق عليهريريا وإبرازهريريا، وحصريرير قضريايا االخريريتالد ورّدهريريا إىل اركمريا دعريريا القريريرار إىل  
وعنريريد الرتجرييح يراعريريى مريا هريريو أقريوى دلرييال  وأكألريرير حتقيقريا  للمقاصريريد الشريرعية، دون تقريريدز املريذهب الريريذي ينتمريي إليريريه الباحريث أو يسريريود يف . حتيريز، يف إطريار تعظريريي، اجلوامريع واحريريرتام الفريروق

 .بعض البالد أو اعتمعا 
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عنريد اختيريار رأي علي، الدارسني يف اجلامعا  والألانويا   قه الوحدة اإلسالمية وأدب اخلالد واملناظرة ا اد ة وأمهها عريدم االنتقرياص مرين اآلراء ارخريرى تار إىل كما دعا القر  
 .ما

املاديرية الاالبرية يف هريذم العصريور، وللحمايرية مرين االاريرتار باملنرياهج  إحياء املذاهب الرتبوية امللتزمة مبقتضى الكتاب والس نة، باعتبارها وسريامل لتففيري  النزعرية كما دعا القرار إىل 
 .السريريريريريريريلوكية الأارمة املتجاهلة للمبادئ اإلسريريريالمية

صرية، ومريؤمترا  عامرية، قيريام علمرياء املريذاهب بأنواعهريا بالتوعيرية مبرينهج االعتريدال والوسريأية بشري  الوسريامل العمليرية مرين لقرياءا  بينيرية، ونريدوا  علميرية متفصوأكد القرار على أمهية 
اهج متنوعرية لتأبيريق مبريادئ اإلسريالم وأحكامريه، مع االستفادة من املؤسسا  املعنية بالتقريب بني املذاهب، بارا تصحيح النظرة إىل املذاهب العقدية والفقهية والرتبوية، باعتبارها من

 .املعر ة  ا وصصامصها ومزاياها واالهتمام بأدبياهتاورّن االختالد بينها اختالد تنوه وتكامل وليس اختالد تضاد، وضرورة تعمي، 
وال بريريد مريرين إتاحريرية  ريريرص احلريريوار البنريرياء بريريني . إّن احريريرتام املريريذاهب ال حيريريول دون النقريريد ا ريريادد الريريذي يريريراد بريريه توسريرييع نقريرياا االلتقريرياء، وتضريريييق نقريرياا االخريريتالد كريريد القريريرار علريريىأو 

 .اهلل عليه وسل،، و لى لتعزيز وحدة املسلمني املذاهب اإلسالمية يف ضوء كتاب اهلل وس نة رسوله صلى
اهب واالجتاهريا  الفكريرية املعاصريرة الرييت تتعريارا مريع مقتضرييا  الكترياب والس رينة،  كمريا ال يسريوجي اإل ريراا ال زريوز التفريريط بقبريول كريّل دعريوة التصدي للمريذ ىل وجوبإونبه القرار 

 .ولو كانا مريبة، وال بد من إبراز الضوابط للحفاص على استحقاق اس، اإلسالم
 .ن أي ممارسا  خاطتة ت رتكب بامسها من قتل لألبرياء وهتى لألعراا وإتالد لألموال واملمتلكا مسؤولية املذاهب العقدية والفقهية والرتبوية عوضح القرار عدم أو 

 :وتضمن القرار التوصيات التالية 
نتمريني إليهريا، ايريث مشريى ِمرين إىل التنريا ر بريني امل –بأنواعهريا  –يوصي اعلس أمانة اعمع بعقد ندوا  ولقاءا  هتدد إىل معاجلة ارسباب اليت تكمن وراء حتريول املريذاهب  (    1)

 :أن تتحول إىل عوامل تفريق لألمة، و لى بإعادة اث مقوال  أو مستندا  أ سيء  همها أو تأبيقها أو الدعوة إليها، ومن  لى
 .مسألة الوالء والناء( أ ) 
 .حديث الفرقة الناجية، وما ب ع عليه من نتامج( ب ) 
 .بديع، دون الّو أو تفريطضوابط التكفه، والتفسيق، والت( ج )
 .احلك، بالردة، ووروا تأبيق حّدها( د )
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 .التوسع يف الكبامر، وما يرتتب على الوص  بارتكا ا( ه )
 .التكفه لعدم التأبيق الشامل رحكام الشريعة دون تفصيل بني ارحوال( و )

اءا  ملنع طبع أو نشرير أو تريداول املأبوعريا  الرييت تعّمريق الف رقرية، أو تصري  بعريض املسريلمني بريالكفر أو الضريالل يوصي اعلس اجلها  املعنية يف البالد اإلسالمية باختا  اإلجر (    2) 
 .دون مسوجي ورعي متفق عليه

 . قرارا  وتوصيا  دوراته السابقةيف يوصي اعلس اجلها  املعنية باالستمرار يف حتقيق املرجعية الشاملة للشريعة اإلسالمية يف مجيع القوانني واملمارسا ، كما بني اعمع(    3)
وبنرياء علريى تكليري  مرين االجتمرياه ارول لكبريار  قهرياء املريذاهب والريذي دعرياء إليريه معرياا أمريني عريام  جوانبريهوقد قمنا يف همع الفقه اإلسالمي الدوا بدراسة هذا ارمرير مرين مجيريع 

لتنفيريذ مريا ورد يف الننريامج العشريري يف هريذا  اإلجريراءا وأ ضريل  قسريل، الأرير أللتريداول يف  24/2/2002  بترياري الريى،أحسريان إالريدكتور أكمريل الريدين  ارستا منظمة املؤمتر اإلسالمي 
هريريداد مريريع ار  ريريذم احملققريرية  واملشريريروعا احلريريواراخلصريريوص والريريذي انتهريريى إىل تكليريري  همريريع الفقريريه اإلسريريالمي الريريدوا لوضريريع خأريريه كاملريرية  ريريذا الاريريرا وعلريريى أسريرياس اسريريتعراا أهريريداد 

ولرية  ريذم املشريروعا  واملريدة مسرييناا  ريا تنفيريذم هريذم املشريروعا  واجلهريا  املللتنفيريذ وبيريان للجهريا  الرييت  الالزمريةتعرتا تنفيذها وكذلى املوجهريا  أو معوقا  عقبا   أيةاستعراا 
 . زو مث استعراا خأوا  وإجراءا  املراجعة التق الزمنية املقدرة للتنفيذ

 تفصيالت الخطة –ب 

و العقبات أ المشروعات األهداف
المدة الزمنية  جهة التمويل الجهات المنفذة الموجهات المعوقات

 للتنفيذ
التقويم 
 والمراجعة

التأكيريريريريريريريريد علريريريريريريريريى وحريريريريريريريريدة  .1
ارمريريريريريريريريريريريريرية راريريريريريريريريريريريريري، تعريريريريريريريريريريريريريدد 

 .املذاهب اإلسالمية 
حتقيريريريق التالقريريريي الفكريريريري  .2

بريريريني املسريريريلمني يف إطريريريار 
الشريريريعة اإلسريريالمية ومريريا 
تتيحريريريريريريريريه مريريريريريريريريذاهبها مريريريريريريريرين 

تنظريريريريريريي، مريريريريريريؤمتر علمريريريريريريي  .1
حاوريريريد أو أكألريريرير زمريريريع 
كبريريريريريريار أممريريريريريرية املريريريريريريذاهب 
يهريريريريريريريريريريريريريريريريدد إىل إبريريريريريريريريريريريريريريريريراز 

شريريريريرتكا  بريريريريني أتبريريريريرياه امل
املريريريريريريريريريريريريريريذاهب يف هريريريريريريريريريريريريريريال 
العقيريريريريريريريريريريريريريريريدة والشريريريريريريريريريريريريريريريريعة 

 .اجلهل  .1
االسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتاالل  .2

 السياسي
التعصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريب  .3

 .العرقي
تريريريريدخل ارعريريريريداء  .4

. 

التوجيهريريريريريريريريريريريريا  القرآنيريريريريريريريريريريريرية  .1
والنبوية صصريوص وحريدة 
ارمريريريرية وعريريريريدم التفريريريريرق يف 

 . الدين
 

 همريريريع الفقريريريه اإلسريريريالمي 
بدعوة علماء من مجيريع 
املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذاهب يف 

الدينيريريريريريريريريريريريرية  املؤسسريريريريريريريريريريريريا 
الرمسيريريريريريريرية واريريريريريريريه الرمسيريريريريريريرية 
الريريريريريريريرييت  ريريريريريريريريا حضريريريريريريريريور يف 

 .الشاره اإلسالمي 

  منظمريريريريريريريريريرية املريريريريريريريريريريؤمتر
 .اإلسالمي 

  البنريريى اإلسريريالمي
 .للتنمية 

   وأي جهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا
 .إسالمية أخرى 

عقريريريب تقريريريرير  سنة واحدة
 املدة
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 .تنوه ثري وتعدد بناء 
 مكا حريريريريريريريريريريريريريريريرية التأريريريريريريريريريريريريريريريريرد .3

 . املتسرت باملذهب
 
 
عريريريريريريريريريريريدم تكفريريريريريريريريريريريه أتبريريريريريريريريريريرياه  .4

 املذاهب
تعزيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريز االعتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريدال  .2

 والوسأية
تأكيريريريريريريريد التضريريريريريريريامن بريريريريريريريني  .6

أبنريريريريرياء ارمريريريريرية ، وضريريريريريرورة 
تعريريريرياوت، وتكريريريرياتفه، مبريريريريا 

 .حيقق اخله  ، 
حتسريريريريني صريريريريورة اإلسريريريريالم  .1

مريريريريريريرين خريريريريريريريالل الوحريريريريريريريدة 
وعريريريريريريريريدم التقاتريريريريريريريريل بريريريريريريريريني 

 أبناء ارمة
التقريريريريريريريريريريريب بريريريريريريريريريريني أتبريريريريريريريريريرياه  .2

املريريريريريريريريذاهب اإلسريريريريريريريريالمية 
تفقريريريرية علريريريريى املتعريريريريددة امل

مريريريريريريريا هريريريريريريريو معلريريريريريريريوم مريريريريريريرين 

وهريرياال  توسريرييع  لريريى 
. 

 

حصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير نقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياا  .2
الريرييت تريريؤدي  االخريريتالد

إىل الشريريريريريريقاق والتباعريريريريريريد 
أتباه املريذاهب، يف  بني

املواقريريريريريريريريريريريريري  الشريريريريريريريريريريريريريرعية، 
ارحريريريريريريداث التارميريريريريريرية، و 

و لى لردها إىل اردلة 
 . الشرعية املتفق عليها

الرتكيريريريريريريريريريز علريريريريريريريريريى ضريريريريريريريريريرورة    .2 
استيعاب كريل اخلال ريا  
الفرعية علريى أسرياس مرين 
تعظريريريي، اجلوامريريريع واحريريريرتام 
الفريريريريريريريروق وعريريريريريريريدم حتويريريريريريريريل 
 لريريريريريريريريريريريريريى إىل ا ريريريريريريريريريريريريريرتاق يف 
الريريريريريريريريريدين،  ونقريريريريريريريريريل هريريريريريريريريريذم 
املعر ريريريريريريريريريريريريريريرية إىل أوسريريريريريريريريريريريريريريرياا 
العامريريريريريرية بكريريريريريريل الوسريريريريريريامل 
املتاحريريريريريريرية ليصريريريريريريريبح  لريريريريريريريى 

 . قا ة مجاههيةث
 

    

عقريريريد سلسريريريلة لقريريرياءا   .3
بريريريريريريني  قهريريريريريرياء املريريريريريريذاهب 
اإلسريريريريريريريريريريريالمية املتعريريريريريريريريريريريددة 
للتأكيريريريريريريد علريريريريريريى احلريريريريريريوار 
مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع املشريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرتكا  
ومناقشريريريريريريريريرية الفريريريريريريريريريروق يف 
إطار من احرتام اآلخرير 

بيريريريان املقصريريريود مبصريريريألح  .3 
املريريريريريريريريريريذهب وبيريريريريريريريريريريان أنريريريريريريريريريريه 
متلريريريريريري  عريريريريريرين مصريريريريريريألح 
الأامفريريريريريريريريريريريريريريريريرية والتقسريريريريريريريريريريريريريريريريريي، 
الأريريريريريامفي الريريريريريذي يسريريريريريعى 
إليريريريريريه ارعريريريريريداء وهريريريريريو مريريريريريا 
يدخل يف إطار اال ريرتاق 
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 الدين بالضرورة
إبريريريريراز سريريريرياحا  التالقريريريريي  .9

بريريريريريريريني أتبريريريريريريرياه املريريريريريريريذاهب 
يف إطريريريريريريريريريريريريريريريريريار اإلميريريريريريريريريريريريريريريريريريان 
باإلسريريريالم مريريريع وجريريريوب 
احريريريريريرتام اخلصوصريريريريرييا  

 املذهبية 
أدب ) تعميريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريق  .10

( اخلريريريريريريريريالد واملنريريريريريريريرياظرة 
 بني أبناء ارمة 

، والتفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريق بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني 
العقريريريريريريريريريريريريريدي والشريريريريريريريريريريريريريرعي 
وبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني التريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريارمي 
والسياسريريريي مريريريع الرتكيريريريز 
علريريريى وضريريريع ضريريريابط ملريريريا 
هريريريو معلريريريريوم مريريرين الريريريريدين 

 . بالضرورة 

يف الريريريريريدين الريريريريريذي حريريريريريذر 
يف . منريريريريه القريريريريريرآن الكريريريريريرز

ِإنب البريِذيَن  : تعاىل  قوله
 ريربق ريريواْ ِديريرينريه ْ، وََكريريان واْ ِوريرييريع ا 

  ه ْ، يف َوريريريْيء  لبْسريريريَا ِمريريرينريْ 
. 

تنقية املناهج التعليمية  .4
مريريريريريرين احملرضريريريريريريريا  علريريريريريريريى 

 . التعصب والكراهية

االهتمريريريريريريريريريريريام بالعالقريريريريريريريريريريريا   .4 
اإلنسريريريريريريريريانية بريريريريريريريريني أتبريريريريريريريرياه 
املريريريذاهب بتعميريريريق معريريرياين 
الوحريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريدة وارخريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوة 
والتكامريريريريريريريريريريريريريريل والريريريريريريريريريريريريريريرتاح، 
ور ريريريريريريريريريريريريريريض اإلجريريريريريريريريريريريريريريراءا  

 .اإلقصامية 
ومنريريريع كريريريل هريريرياال  التبشريريريه 
بريريريريريريريأي مريريريريريريريذهب يف منريريريريريريرياطق 

رخريريرى والتعامريريل املريريذاهب ا
بريريريريني مجيريريريريع أتبريريريرياه املريريريريذاهب 
على أساس مبريادئ ارخريوة 

. 

وزارا  الرتبيريريرية والتعلريريريي، 
، ووزارا  التعلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي، 
العريريريريريريريريريريريريريريريرياا ، ومنظمريريريريريريريريريريريريريريريرية 
اإليسيسريريريريريريريريريريريريكو ، عريريريريريريريريريريريرين 
طريريريريريريريريق تشريريريريريريريكيل  ريريريريريريريريق 
عمريريريل يقريريريوم باستقصريريرياء 
مريريا هريريو وارد يف املنريرياهج 
والك تريريريريريريريريريريريريريريب الدراسريريريريريريريريريريريريريريية 

 .واجلامعية 

وزارا  الرتبيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 
والتعلريريريريريريريريريي، ، ووزارا  

تعلريريريريريريريريريريريريريي، العريريريريريريريريريريريريرياا ، ال
ومنظمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 

 اإليسيسكو

  ثالث سنوا 
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إعريريريداد مشريريريروه  ملريريرينهج  .2
دراسريريريريريريي يتبريريريريريري  مفهريريريريريريريوم 
الوحريريريريريريدة اإلسريريريريريريريالمية يف 
إطريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريار الألوابريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريا 
واملشريريريرتكا  ، يتناسريريريب 
مريريريريريريع املراحريريريريريريل الدراسريريريريريريية 
والعمريريريريريريريريريريريريريريريريرية املفتلفريريريريريريريريريريريريريريريرية 
يريريريريريريريدرس يف املؤسسريريريريريريريا  
التعليميريريريريريريريريريريريريريرية يف مجيريريريريريريريريريريريريريريع 

 . البالد اإلسالمية

زريريريريريريب أن يكريريريريريريون  لريريريريريريى  .2 
 وتنقريريريريريريل بريريريريريريني املفتصريريريريريريني

بعريريريريريد  لريريريريريريى النتريريريريريريامج إىل 
العامريريريريريريريرية ايريريريريريريريريث تكريريريريريريريريون 
اللقريريريريريريريريريريريريريريريرياءا  لقريريريريريريريريريريريريريريريرياءا  

 .علمية متفصصة 

اجلهريريريريريا  السريريريريريابقة مريريريريريع 
كل جلنريريريريرية لوضريريريريريعه يتشريريريريري

ووضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع املراجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع 
ارساسريريريية  يريريريه ويف كريريريل 

 .املستويا  العلمية 

وزارا  الرتبيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 
والتعلريريريريريريريريريريريريي، والبنريريريريريريريريريريريريى 
اإلسريريريريريريريالمي للتنميريريريريريريريرية 
ومنظمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 

 اإليسيسكو

  سنتان

 التعريريريريريرياون العلمريريريريريريي بريريريريريريني .6
اجلامعريريريريا  واملؤسسريريريريا  
الدينيريريريرية مريريريرين خريريريريالل تبريريريريا 
دل ارسريريريريريريريريريريريريرياتذة  يمريريريريريريريريريريريريريا 
بينهريريريريا ليقومريريريريوا بتريريريريدريس 
مريريريريريريريريرينهج خريريريريريريريريرياص  ريريريريريريريريريريذا 
الاريريريريريريريريريريريرا مريريريريريريريريريريريع وضريريريريريريريريريريريع 
الضريريريريريوابط الريريريريرييت تضريريريريريمن 

 .حتقيقه رهدا ه 

   وزارا  التعلي، اجلامعا  املعنية  
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االهتمريريريريريريريريريريريريريريام اخلريريريريريريريريريريريريريرياص  .1
بدراسريريريرية الفقريريريريه املقريريريريريارن 
بريريني املريريذاهب وإدخالريريريه 
مريريادة إجباريريرية يف مجيريريريع 

لتفصصريريريا  يف علريريريوم ا
 .الشريعة 

وزارا  التعلريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريي،  اجلامعا  املعنية  
 واجلامعا  املعنية 

  

عقريريريريريد نريريريريريدوا  علميريريريريرية  .2
متفصصريريريريريريريريريريريريريرية، تتبريريريريريريريريريريريريريري  

تريريريدعو  حمريريرياور خاصريريرية ،
إىل الوسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأية 

واحريريريريريريريرتام  واالعتريريريريريريريدال ،
االخريريريريريتالد بريريريريريني أهريريريريريل 

 . املذاهب 

همريريريع الفقريريريه اإلسريريريالمي   
الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريدوا ومنظمريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 
اإليسيسريريريريريريريريريريريكو ووزارا  

ألقا ريريريريريريريريريريريريريريريريريرية اإلعريريريريريريريريريريريريريريريريريريالم وال
ومنظمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريؤمتر 
اإلسريريريريالمي واجلامعريريريريا  

 املعنية 

البنريريريريريريريريريريى اإلسريريريريريريريريريريالمي 
للتنميريريريريريريريريرية والريريريريريريريريريوزارا  

 املذكورة

  

إصريريريريريريريريريريريريريريريريدار اعريريريريريريريريريريريريريريريريال   .9
املتفصصريرية الريرييت تريريدعو 
إىل التقريريريريريريريريريريريريريب وتنبريريريريريريريريريريريريذ 

 الكراهية والتعصب

وزارا  اإلعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالم   
والتعلريريريريريريريريريريريريريريريريريي، والألقا ريريريريريريريريريريريريريريريريرية 

 ومنظمة اإليسيسكو

الريريريريريريريريريوزارا  املريريريريريريريريريذكورة 
ومنظمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 

 اإليسيسكو

  

تمريريريريريريريريريريام دور النشريريريريريريريريريرير اه .10
املتعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريددة بريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياملواد 
اإلعالميريرية الريرييت تسريرياعد 
علريريريريريى التقريريريريريريب وحتريريريريريث 

وزارا  اإلعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالم   
والتعلريريريريريريريريريريريريريريريريريي، والألقا ريريريريريريريريريريريريريريريريرية 

 ومنظمة اإليسيسكو

الريريريريريريريريريوزارا  املريريريريريريريريريذكورة 
ومنظمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 

 اإليسيسكو
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علريريريريى وحريريريريدة املسريريريريلمني 
، و لريريريريريريى مريريريريريرين خريريريريريريالل 
منظومريريريريريرية مريريريريريرين الريريريريريرينامج 
اإلعالميريرية الريرييت تسريريتفيد 
مريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريل اعريريريريريريريريريرياال  
املتاحريريريرية علريريريريى مسريريريريتوى 
الريريريريريريريريريريريريرينامج التلفزيونيريريريريريريريريريريريريرية 
واإل اعيريريريريريريريرية والنشريريريريريريريريرا  
والك تريريريريريريريريريريريريريريريريب ووريريريريريريريريريريريريريريريريبكة 
اإلنرتنريريريريا ومريريريرين خريريريريالل 

  والصريريريريي  كريريريريل اآلليريريريريا
الريريرييت تسريريريتفدم الريريرينامج 
اإلعالميريريريريريريريريريريرية والألقا يريريريريريريريريريريرية 
 ا  االنتشريريريار الواسريريريع 
ومريريريريرين  لريريريريريى اسريريريريريتفدام 
 اجلوامز املالية كل  لريى

خلدمريرية اريريرا التقريريريب 
 .والوحدة 
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دعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوة القنريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوا   .11
ام باالهتمريريريريريريريريريالفضريريريريريريريريريامية 

ببريريريريريريث الريريريريريريرينامج واملريريريريريريريواد 
اإلعالمية  اليت تساعد 
علريريى التقريريريب وحتريريارب 

التعصريريريريريريريريريريريريريريريريب والفرقريريريريريريريريريريريريريريريرية  
 . والدعوة إليهما

منظمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريؤمتر   
اإلسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريالمي ووزارا  

 اإلعالم

منظمريريريريريريريريريريريريريريريريريرية املريريريريريريريريريريريريريريريريريريؤمتر 
اإلسريريريريريريريريالمي ووزارا  

 اإلعالم

  

إصدار دوريريا  توضريح  .12
املشريريريريريرتكا  الريريريريرييت جتمريريريريريع 
بريريني أبنريرياء ارمريرية وتقريريرب 

صريريريريريرير بريريريريريريني مريريريريريريذاهبها وحت
احملرضريريريريا  علريريريريى الفرقريريريرية 
وحتار ريريريريريا  لتكريريريريريون مريريريريريادة 
رممريرية املسريرياجد والريريدعاة 

يف  ورجريريريريريريريريريريريريريريريال الريريريريريريريريريريريريريريريوع 
خأريريريريب اجلمعريريريرية و وهريريريريا 

. 

وزارا  اروقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياد   
والريريريريريريريدعوة واإلروريريريريريريرياد يف 
الريريريريريريريريريريريريريريريدول اإلسريريريريريريريريريريريريريريريالمية 

 ومنظمة اإليسيسكو

وزارا  اروقريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياد 
والريريريريريريريريدعوة واإلروريريريريريريريرياد 
يف الريريدول اإلسريريالمية 

ة مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريومنظ
 اإليسيسكو

  

اسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتحداث ور   .13
مريريريل ودورا  تدريبيريريرية ع

رممريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية املسريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياجد 
والريريريريريريريريريريريريريريريدعاة ومعلمريريريريريريريريريريريريريريريي 

وزارا  اروقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياد   
والريريريريريريريدعوة واإلروريريريريريريرياد يف 
الريريريريريريريريريريريريريريريدول اإلسريريريريريريريريريريريريريريريالمية 

 ومنظمة اإليسيسكو

وزارا  اروقريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياد 
واإلروريريريريريريريرياد  والريريريريريريريريدعوة

يف الريريدول اإلسريريالمية 
ومنظمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 
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الرتبيريريريريريريريريريريريريريريرية اإلسريريريريريريريريريريريريريريريالمية 
لتعميريريريريريريريق هريريريريريريريذا املريريريريريريرينهج 
وإثريريريراء مسريريريهته عنريريريده، 
رن تريريريريريريريريريريأثهه، أ ضريريريريريريريريريريل 
وأسريره ، وإعريريداد املريريادة 
العلميريرية اخلاصريرية بريريذلى 

. 

 اإليسيسكو

إصريريريريريريريريريريريريدار تشريريريريريريريريريريريريريعا   .14
وسريريريريريرين عقوبريريريريريريا  جتريريريريريريرم 
وتعاقريريريريريريريريريريريريريريريريريريب ار ريريريريريريريريريريريريريريريريريريراد 
وا يتريريريريريا  الريريريريرييت حتريريريريريرا 
علريريريى الفرقريريرية والتعصريريريب 
والكراهيريريريريريريرية بريريريريريريريني أبنريريريريريريرياء 

 .ارمة 

مجيريريريع الريريريدول الريريرييت  يهريريريا   
تعريريريريدد مريريريريذاهب ومريريريريول 
همريريريع الفقريريريه اإلسريريريالمي 
الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريدوا تقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريدز 
مشريريريريريريريريريريروعا  التشريريريريريريريريريريريع 

 .بذلى  اخلاصة

مجيريريريريريريريع الريريريريريريريدول الريريريريريريرييت 
 يهريريريا تعريريريدد مريريريذاهب 

. 

  

عقد اجتماه بريني دور  .12
اإل تريريريريريريريرياء وبريريريريريريريريني همريريريريريريريريع 
الفقريريريريريريريريريريريريريريريريريه اإلسريريريريريريريريريريريريريريريريريالمي 
إلرسرياء أسريريس التنسريرييق 
بريريني هيتريريا  الفتريريوى يف 

 .العامل اإلسالمي 

همريريريع الفقريريريه اإلسريريريالمي  ك تب اختالد الفقهاء 
 الدوا 
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إقامريريرية مركريريريز معلومريريريا   .16
يف همريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع الفقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه 
 اإلسريريريريريريريريريريريريريريالمي الريريريريريريريريريريريريريريدوا

يتريريريريريريابع كريريريريريريل مريريريريريريا يتعلريريريريريريق 
بريريريريريريريريريرياحلوار بريريريريريريريريريريني أتبريريريريريريريريريرياه 
املريريريريريريريريريريريريريريذاهب يف إطريريريريريريريريريريريريريريار 
الشريريعبة اخلاصريريرية بريريريذلى 

  . 

همريريريع الفقريريريه اإلسريريريالمي   
 الدوا

   

عقريريريريريريريريريريد نريريريريريريريريريريدوة علميريريريريريريريريريرية  .11
متفصصريريريرية يكريريريريون مريريريرين 

حتديريريريريريد : أهريريريريري، حماورهريريريريريا 
أهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريل اإل تريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياء 
ووريريريريريروطه،، والضريريريريريوابط 
الريرييت حتكريري، عمريريل املفريرييت 
وتنتهي إىل وضع منهج 
يتبعه املفيت يكون ملزمريا 

 يف هال التقريب

همريريريع الفقريريريه اإلسريريريالمي   
ومنظمريريريريريرية اإليسيسريريريريريريريكو 

 .ودور اإل تاء 

البنريريريريريريريريريريى اإلسريريريريريريريريريريالمي 
للتنميريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية ووزارا  
التعلريريريريريريريريريريريريريريريريريريي، العريريريريريريريريريريريريريريريريريرياا 
وموازنريريريريريريريريريريا  الريريريريريريريريريريدول 

 .اإلسالمية 

  

عقريريريريريريريريريد نريريريريريريريريريدوة علميريريريريريريريريرية  .12
حتريريريريريريريريريريريدد  ، متفصصريريريريريريريريريريرية

املوضوعا  اليت حتترياج 
 .إىل  تاوى موحدة

همريريريع الفقريريريه اإلسريريريالمي   
 الدوا 
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دار ميألريريريريريريرياق تبريريريريريريريع إصريريريريريريري .19
بريريريريريريريني أتبريريريريريريريرياه املريريريريريريريريذاهب 
اإلسريريريريريريريريريريالمية يف إطريريريريريريريريريريار 

 .ارمة الواحدة 
 
 
 
 

همريريريع الفقريريريه اإلسريريريالمي   
الريريريريريدوا بتشريريريريريكيل جلنريريريريرية 
مريريريريريريريريريريريرين كبريريريريريريريريريريريريار علمريريريريريريريريريريريرياء 
املريريريريذاهب لتحريريريريرير هريريريريذا 
امليألريريريريريرياق بالتنسريريريريريرييق مريريريريريريع 
اجلهريريريريريريريريريريريريريا  املعنيريريريريريريريريريريريريرية يف 

 .لدول اإلسالمية ا

همريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريع الفقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريه 
 اإلسالمي الدوا 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد اهلل فال مضل إن احلمد 

يا ( )له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من )،(أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون

نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام إن اهلل  
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم )،(كان عليكم رقيبا

 أما بعد ،(. له فقد فاز فوزا عظيماومن يطع اهلل ورسو 

فإن أصدق احلديث كتاب اهلل وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم وشر األمور حمدثاهتا وكل  
 .حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

  



2 
 

 تمهيد
والبد  ، احلوار مثرتهاملذاهب اإلسالمية البد أن يقوم على أسس واضحة حىت يأيت أتباع حقيقة احلوار بني 

أن يراعى مبدأ توحيد اهلل تعاىل وخباصة توحيد األلوهية أي صرف العبادة ال تكون إال هلل تعاىل مما هو معلوم 
زيادة  العظيم وأنه حمفوظ من أول فاحتتة حىت خامتتة أربع عشرة سورة ال وأن يعتقد عصمة الكتاب تفصيله ،

يب صلى اهلل عليه وسلم من قول وفعل وتقرير هي السنة بشرط تثبت نقل عن النما أن و  فيها وال نقصان ،
بسند صحيح عند أهل الفن من ظهروا يف ذلك العلم  وأهنا حجة كحجة الكتاب وهو املصدر الثاين 
للشريعة،وأن يكون اإلمجاع حجة معتربة ونقصد به اإلمجاع القطعي وإمجاع الصحب الكرام والتابعني من 

والقياس الصحيح القائم على الثوابت الشرعية والقواعد املشهورة  علماء والفقهاء املعتربين ،بعدهم مث إمجاع ال
رضي اهلل عنهم مع القول  وهو القياس املتفق عليه بني الفقهاء ، مث اعتبار أقوال الصحابةاملتواترة يف اإلسالم 

وامللة ويقول بتحريف القرآن والطعن يف ألن من يهدم ثوابت الدين ،بعدالتهم وأهنم هم من محل امللة وبلغوها 
نقلته من الصحابة واألئمة وغريهم وتكفريهم وإنكار كافة السنة واإلمجاع والقياس كيف يكون احلوار معه 

اليت قامت عليها امللة وما سوى ذلك مما جيوز فيه اخلالف  فالبد من توحيد الصف بناء على تلك األسس
ملتزمني بضوابط احلوار البناء ، وهذا معىن الشريعة وال قيام للشريعة إال مبا نتحاور فيه للرد ألصول الشريعة 

وينفق عليها ما  وإال ستكون كتابات حتويها األدراج وحوارات إعالمية استهالكية ال يرجى منها ما نؤمله سبق
–اقع موجود مشاهد ، فإن املشهور من أتباع املذاهب اإلسالمية واملنتسبني لإلسالم فيما هو و  ال يعود بنفع

م ، وجلسة بيان املذاهب اإلسالمية مبكة 6002وكما قرره جممع الفقه الدويل بعمان الدورة السابعة عشرة 
احلنفية )مثانية مذاهب اخلمسة السنة- ، مث القمة اإلسالمية مباليزيااملكرمة برعاية خادم احلرمني الشريفني

 اإلباضية مث الزيدية مث االثىن عشرية،هذه أشهر املذاهب كثرة وعددا مث (واملالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية
،فيجب على تلك املذاهب كافة أن يتفقوا على ما سبق ليبدأ احلوار بداية حسنة بناءه  مما ينتسب لإلسالم

 .لتعطي النتائج

يف جدار راب ولذلك كتبت يف احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالمية تلك الورقات آمال أن تكون لبنة 
الصدع ومل الشمل وقد جعلته يف مخسة مباحث ومتهيد ومقدمة وخامتة وفهارس ،فأما املقدمة فتتضمن موضوع 
احلوار والتمهيد فيه خطورة احلوار ومبادئة الكلية مث املبحث األول وفيه تعريف احلوار لغة واصطالحا وبيان 

 .ة احملاورة يف الكتاب والسنة وموقف السلف منها مصطلحات مقاربة كاملناظرة واجلدل وغريها مث مشروعي

فيه أصول احلوار وضوابطه واملبحث الثالث ضوابط احلوار وأصوله وأساليبه واملبحث الرابع :واملبحث الثاين
مث املبحث اخلامس نتائج احلوار ومناذج من حوارات السلف البناءة اليت آتت .أصول احلوار ومصادره وآدابه

 .متة وأهم النتائج والتوصيات مث الفهارسمثارها مث اخلا
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 المبحث األول
 الحوارتعريف 

 : لغة تعريفه
كلمته : ،واحملاورة اجملاوبة والتحاور التجاوب نقول 1أصله من احلور وهو الرجوع عن الشيء وإىل الشيء

فما أحار إيل جوابا،أي ما رد جوابا واستحاره استنطقه وهم يتحاورون أي يرتاجعون الكالم واحملاورة مراجعة 
وكان له مثر فقال :"وقد ورد احلوار يف القرآن الكرمي يف ثالثة مواضع فقط وهو .2املنطق والكالم يف املخاطبة

وقوله " قال له صاحبه وهو حياوره أكفرت بالذي خلقك من تراب:"وقوله 43الكهف"بة وهو حياورهلصاح
" قد مسع اهلل قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهلل واهلل يسمع حتاوركما إن اهلل مسيع بصري:"تعاىل

 واألخذ والرد فيه ،وقد ورد اجملادلة ويظهر من تلك اآليات أن احلوار هو مراجعة الكالم وتداوله بني طرفني
ومن دعا رجال بالكفر أو قال :"لفظ احلور يف السنة النبوية مبعىن الرجوع فمن ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم 

 4.أي رجع عليه 3"عدو اهلل وليس كذلك غال حار عليه

  :تعريف الحوار اصطالحا
أي  43الكهف( وهو حياوره)الزخمشري بقوله تعاىلهو مراجعة الكالم بني طرفني واألخذ والرد فيه ،قال 

 .5يراجعه الكالم من حار حيور إذا رجع

احلوار الرتدد إما بالذات وإما بالفكر واحملاورة واحلوار املرادة يف الكالم ومنه التحاور وقال :وقال الراغب
 .6"واهلل يسمع حتاوركما:"تعاىل

قل من األول إىل الثاين مث يعود إىل األول وهكذا ،دون أن هو مراجعة الكالم واحلديث بني طرفني ينت:وقيل
 .7يكون بني هذين الطرفني ما يدل بالضرورة على وجوب اخلصومة

  

                                                           
 1/050ج(ح و ر)لسان العرب مادة  1
 املصدر السابق نفسه 2
 أخرجه مسلم كتاب اإلميان برقم 3
مفهومه حكمه أصوله ضوابطه يف ضوء نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل : احلوار 4

 هـ1340مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للدراسات اإلسالمية املعاصرة وحوار احلضارات .2:الشيخ ص
 .طبعة دار املعروف بريوت.303ص/6الكشاف للزخمشري ج 5
 143:مفردات الراغب ص 6
 .م1800-1300ط الثالثة  16يف أصول احلوار الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ص 7
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 :مصطلحات مقاربة
اجليم والدال والالم أصل واحد "قال ابن فارسوقريب من مصطلح احلوار اجلدال واجلدل قال ابن فارس 

واجلدل اللدد يف .1"يكون فيه وامتداد اخلصومة ومراجعة الكالم وهو من باب استحكام الشيء يف اسرتسال
 .2.اخلصومة والقدرة عليها وجادله خاصمه

قد مسع اهلل قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي على :"وقد جاء اجلدال واحلوار يف آية واحدة قال تعاىل
 .3."اهلل واهلل يسمع حتاوركما

لكن علماء املنطق واملناظرة القدامى استعملوا مصطلح اجلدال واجملادلة يف جمال املناظرات كما استعملوا  
ألفاظ النظر واملناظرة فقد غلب استعماله على سائر املصطلحات األخرى املشاهبة أو املوافقة ولعل مرد ذلك 

بني الطرفني أو املرادة بينهما خبالف لفظة إىل ما حتمله الكلمة من معاين التلطف واهلدوء أثناء التخاطب 
بني  نوع من احلديث:"وهذا ما جعل بعض الباحثني يعرف احلوار بأنه.اجلدل املتضمنة معىن الشدة واملخاصمة

شخصني أو فريقني يتم تداول الكالم بينهما بطريقة متكافئة فال يستأثر أحدمها دون اآلخر ويغلب عليه 
 .4"والتعصب عن اخلصومة اهلدوء والبعد

فتلته فتله شدة الفتل وجدلت احلبل أجدله جدال إذا شددته  "أما اجلدال فمن اجلدل ومعناه يف اللغة وهو
وهو اللدد يف اخلصومة والقدرة عليها ورجل جدل وجمدال شديد 5"فتال حمكما ومنه قيل لزمام الناقة اجلديل

دل إذا كان أقوى يف اخلصام وجادله أي اجلدل ويقال جادلت الرجل فجدلته جدال أي غلبته ورجل ج
 .6خاصمه واجلدل مقابلة احلجة باحلجة واجملادلة املناظرة 

خصمه عن إفساد قوله حبجة أو شبهة أو يقصد به تصحيح كالمه وهو  ءدفع املر :"واجلدل يف االصطالح 
قول  ه وإبطالتردد الكالم بني شخصني ، يقصد كل منهما تصحيح قول:وقيل  .7"اخلصومة يف احلقيقة

 .8، مع رغبة كل منهما يف ظهور احلقصاحبه

                                                           

 344ص/1مقاييس اللغة ج 1
 1621ص/1القاموس احمليط ج 2
 1اجملادلة  3
ة اإلسالم وحوار احلضارات قراء:نقال عن كتاب.2:أصول احلوارات إصدار الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ص 4

 .هـ1368طبعة اجلامعة اإلسالمية  60:د عبد اهلل بن إبراهيم بن علي الطريقي ص.احلاضرواستشراف املستقبل أ
 1/050لسان العرب مادة حور  5
 1/360لسان العرب ج 6
 .03التعريفات للجرجاين ص 7
 ( . 63ص ) زاهر األملعي  .ومناهج اجلدل يف القرآن  د . 1/103العدة أليب يعلى  8
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أما املناظرة فهي من النظر نظر العني . 1"وقال بعضهم اجملادلة املنازعة إلظهار احلق بل إللزام اخلصم 
املناظرة لغة من النظري أو :واصطالحا.  والقلب تقول دور آل فالن تنظر لدور آل فالن أي تقابلها وبإزائها

معرفة  2"هي النظر بالبصرية من اجلانبني يف النسبة بني الشيئني إظهارا للصواب:بالبصرية واصطالحاالنظر 
وهو علم يبحث : وقيل .3القواعد من احلدود واآلداب  يف االستدالل اليت يتوصل هبا إىل حفظ رأي أو هدمه

 . 4يبحث فيه عن كيفية إيراد الكالم بني املناظرين

تقارب يف االصطالح لكن املناظرة تدل على التفكري والتأمل بينما احلوار أدل على فاحلوار واملناظرة بينهما 
أما اجملادلة فهي ختتلف عن احلوار واملناظرة فهي منازعة يف املسألة العلمية إللزام اخلصم .5الكالم ومراجعته

، أما املناظرة "ومغالبتهسواء كان كالمه يف نفسه فاسدا أو ال وبعضهم يرى أن اجلدال يراد منه إلزام اخلصم 
فهي تردد الكالم بني شخصني يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه مع رغبة كليهما يف 

فنخرج بفارق بني املصطلحات الثالث فاحملاورة جمرد مراجعة الكالم بني املتحاورين وال تلزم فيه  6.إظهار احلق
اهلدوء وال تعصب وهي أقرب لإلقناع واالستفادة من الطرفني أما  اخلصومة وهو من األدب الرفيع ويغلب عليه

املناظرة فهي منزلة بني احلوار واجلدال ألن كل واحد من املتناظرين يقصد تصحيح قوله وإبطال قول اآلخر مع 
 7.رغبة كل منهما يف إظهار احلق

 : المناظرةالجدال و مشروعية 
العزيز للمشركني واليهود وغريهم ،ويف السنة حديث حماجاة موسى قد وقع احلوار و املناظرات يف الكتاب 

، وقد وقعت احلوارات و املناظرات بني السلف أنفسهم يف كثري من املسائل  8آلدم الثابت يف الصحيحني
، ومناظرة اإلمام أمحد  9واألحكام ، كمحاورة ومناظرة علي وابن عباس للخوارج ، ومناظرة األوزاعي للقدرية 

 .10ميةللجه

                                                           
 .16:نقال  احلوار وآدابه يف اإلسالم د عبد اهلل املشوخي ص 08ص 6ب البحث واملناظرة للشنقيطي جأد 1
 .641املصدر السابق والتعريفات للجرجاين ص 2
 ..502:مقدمة ابن خلدون ص 3
  40:ص 1:كشف الظنون ج  4
 16:احلوار وآدابه يف اإلسالم د عبد اهلل املشوخي ص 5
 .املصدر السابق 6
 14احلوار وآدابة يف اإلسالم د عبد اهلل بن سليمان املشوخي ص 7
 2213رقم  11/505البخاري مع الفتح  8
 .085-6/083شرح أصول اعتقاد أهل السنة   9

 .085-6/083وشرح أصول اعتقاد أهل السنة .168-113الرد على اجلهمية والزنادقة ص 10
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هذا عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل وهو : "-بعد ذكره مناظرة عمر بن عبد العزيز للخوارج-قال ابن عبد الرب 
من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، فلما : ممن جاء عنه التغليظ يف النهي عن اجلدال ، وهو القائل

 .1تعاىل حد الراسخني يف العلم ،رمحه اهللأن يهدي اهلل به ؛ لزمه البيان وجادل ، وكان أ ورجياضطر 

تناظر العلماء وجتادهلم يف مسائل األحكام من الصحابة والتابعني ومن بعدهم فأكثر من حتاور و وأما : وقال
وردت نصوص يف الكتاب 3"رأيت مالحاة الرجال تلقيحا أللباهبم: "وقال عمر بن عبد العزيز . 2أن حتصى

وأما الفقه فامجعوا على : ) واجلدال ، قال ابن عبد الرب على مشروعية املناظرةوالسنة وآثار عن السلف تدل 
وقد ذكر اهلل تعاىل .(حيتاج فيه إىل رد الفروع على األصول للحاجة إىل ذلك اجلدال فيه والتناظر ، ألنه علم

، وحماورة  4م صورا من حماورة وجمادلة األنبياء ألقوامهم كنوح وهود وصاحل وشعيب ولوط وموسى ألقوامه
وغريهم يف كتاب اهلل تعاىل ، وأيضا جمادلة مؤمن  6 ، وجمادلة موسى لفرعون ومإله 5إبراهيم للطاغية يف زمنه

 .وغريها كثري 8، وجمادلة آل ياسني لقومه 7آل فرعون لقومه

 صلى اهلل عليه وسلم  ونصارى النيب وكذلك وردت يف السنة صور كثرية ، كما حدث من مناظرة بني
 .ن آل عمرا وقد ذكر اهلل أمرهم يف سورة 9جنران

رضي  البخاري يف صحيحه من حديث أنس وقصة إسالم عبد اهلل بن سالم رضي اهلل عنه وقد روى القصة
 إين: اهلل عنه أن عبد اهلل بن سالم بلغه مقدم النيب صلى اهلل عليه وسلم املدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال

وما بال الولد  يعلمهن إال نيب ، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل اجلنة؟سائلك عن ثالث ال 
ذاك عدو اليهود من املالئكة : ابن سالم قال" . أخربين به جربيل آنفا : " ينزع إىل أبيه أو إىل أمه ؟ قال 

عام يأكله أهل اجلنة فزيادة  املشرق إىل املغرب، وأما أول ط فنار حتشرهم من: أما أول أشراط الساعة: " الق
 سبق ماء الرجل ماء املرأة نزع الولد ، وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل نزعت الولد ، كبد احلوت، وأما الولد فإذا

فاسأهلم عين قبل أن  يا رسول اهلل إن اليهود قوم هبت،: أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل، قال :قال 
رجل عبد اهلل بن سالم فيكم؟ قالوا  أي :ءت اليهود فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم يعلموا بإسالمي ، فجا

                                                           

 .6/820جامع بيان العلم وفضله  1
 (.828/  6)جامع بيان العلم وفضله  2
 ( 806/  6)جامع بيان العلم وفضله  3
 (.181إىل  1من آية )وسورة الشعراء (  80إىل  65)وسورة هود ( 122إىل  58)سورة األعراف  آية  4
 (.620)سورة البقرة آية  5
 (20إىل  1)أول سورة الشعراء 6
 (.33إىل  60)سورة غافر 7
 (60إىل 60)سورة يس 8
 ( .151/  2)تفسري الطربي  9
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 ". أرأيتم إن أسلم عبد اهلل بن سالم  " :صلى اهلل عليه وسلم النيب خرينا وابن خرينا وأفضلنا وابن أفضلنا فقال
أن ال إله إال اهلل  أشهد: فقال قالوا أعاذه اهلل من ذلك ، فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم عبد اهلل

 .1" أخاف يا رسول اهلل قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه قال هذا كنت!وأن حممدا رسول اهلل 

 :موقف السلف من الجدل والمناظرة
لقد قام السلف باجلدال واملناظرة كما وقع بني الصحابة أنفسهم لبيان احلق كما ناظر أبو موسى األشعري 

ناظروا عمر يف مرياث اجلد ، وضربوا له  كثري، وزيد بن ثابت وعلي وابن مسعودوغريها  2ابن مسعود يف التيمم 
و حاج ، رضوان اهلل عليهم  الصحابة ، و قد حتاج املهاجرون و األنصار و سائر:"قال ابن حزم . 3له األمثال

أحد من الصحابة اجلدال يف طلب  وما أنكر قط، ابن عباس اخلوارج بأمر علي رضي اهلل عنهما 
وقالوا أأهلتنا خري أم هو ما ضربوه )بل ذم القرآن كفار مكة فقال عنهم  5ولكن السلف ذموا اجلدال.4"احلق

ما ضلت أمة :" أيب حامت يف هذه اآلية ، عن أيب أمامة قال وساق ابن.6(لك إال جدال بل هم قوم خصمون
ما ضربوه :"بعد نبيها إال كان أول ضالهلا التكذيب بالقدر ، وما ضلت أمة بعد نبيها إال أعطوا اجلدل مث قرأ 

عن أيب أمامة رضي اهلل عنه قال إن رسول اهلل  صلى اهلل : ويف رواية 7".لك اال جدال بل هم قوم خصمون
وسلم  خرج على الناس وهم يتنازعون يف القرآن فغضب غضبا شديدا حىت كأمنا صب على وجهه اخلل  عليه

مث قال  صلى اهلل عليه وسلم  ال تضربوا كتاب اهلل بعضه ببعض فإنه ما ضل قوم قط إال أوتوا اجلدل مث تال 
ما ضربوا هذا :" ملفسرين، قال بعض ا8(ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون) صلى اهلل عليه وسلم 

                                                           

 1344ص/4صحيح البخاري ج 1
 600ص/1و صحيح مسلم ج 144ص/1صحيح البخاري ج 2
 .630ص/2سنن البيهقي الكربى ج 3
 ( 40/  1) اإلحكام  4
  (.املناظرة و اجملادلة و املراء باب ما يكره فيه( ) 114/  6) قال ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم و فضله 5
 50:الزخرف آية:سورة 6
برقم  ( 378 / 5 ) والرتمذي(  652،  656/  5) رواه أمحد : واحلديث أخرجه 4603ص/10تفسري ابن أيب حامت ج 7

 302/  6) واحلاكم يف املستدرك  ( 277 / 0) والطرباين يف الكبري (  30) برقم (  18/  1) وابن ماجه (  4654)
والعقيلي يف (  142) برقم (  103ص ) أيب الدنيا يف كتاب الصمت  وابن(  431/  2) والبيهقي يف شعب اإلميان ( 

 واهلروي يف(  113/  1) والاللكائي يف االعتقاد (  606/  11) وابن جرير يف تفسريه  ( 602/  1) الضعفاء 
حجاج بن  من طريق ( 23ص ) واآلجري يف الشريعة (  42) برقم (  86 – 81ص ) األربعني يف دالئل التوحيد 

 . وصححه احلاكم ووافقه الذهيب وقال الرتمذي حديث حسن صحيح. دينار الواسطي عن أيب غالب عن أيب أمامة

 144ص/3وانظر تفسري ابن كثري ج(  606/  11) رواه ابن جرير  8
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شداد اخلصومة حراص على  املثل إال ألجل اجلدل واخلصومة ال لتمييز احلق من الباطل، بل هم قوم خصمون
 .2يعين أهنم قالوا ما قالوا خصومة وجمادلة بالباطل:وقال السمعاين .1"اللجاج

ألجل الباطل ، ال لنصرة احلق فمما سبق يتبني أن اخلصومة واجلدال املنهي عنه واملذموم ؛ هو اجلدال 
( قوم خصمون) يف قوله: ولذلك قال السمعاين3(وجادهلم باليت هي أحسن)وهو معىن قوله تعاىل وبيانه ،

واملراد باآلية اجملادلة بالباطل ال اجملادلة يف طلب احلق أو لبيان احلق : مث قال 4.أي خماصمون بغري احلق:قال
وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت :)، وقال تعاىل( جادهلم باليت هي أحسنو )ألنه تعاىل قد قال يف موضع آخر

، ( ومن الناس من جيادل يف اهلل بغري علم ويتبع كل شيطان مريد)وقال تعاىل ذلك قوله تعاىل . 5(هي أحسن
لسلف من وعلى هذا ما ورد عن ا. 6(هدى وال كتاب منري ومن الناس من جيادل يف اهلل بغري علم وال:)  وقوله

قال . من ذم اجلدال حيمل على جدال أهل األهواء والبدع واجملادلة بالباطل أما اجلدال لنصرة احلق وبيانه فال
باقية حمكمة ملن أراد االستبصار منهم يف الدين فيجادل باليت هى أحسن  هيبل :عن آيات اجلدال : ابن كثري

اآلية، (  مة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسنأدع إىل سبيل ربك باحلك)ليكون أجنع فيه كما قال تعاىل
وهذا القول اختاره (فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى)وقال تعاىل ملوسى وهارون حني بعثهما إىل فرعون

أي حادوا عن وجه احلق وعموا عن ( إال الذين ظلموا منهم )ابن جرير وحكاه عن ابن زيد ، وقوله تعاىل
وجادهلم باليت هي )قوله تعاىل وقال يف.7وعاندوا وكابروا فحينئذ ينتقل من اجلدال إىل اجلالدواضح احملجة 

قال ابن .8أي من احتاج منهم إىل مناظرة وجدال فليكن بالوجه احلسن برفق ولني وحسن خطاب(أحسن
اجلدال حمرما يف اجلدال قد يكون واجبا أومستحبا كما قال تعاىل وجادهلم بالىت هي أحسن وقد يكون :)تيمية

 .9( احلج وغريه كاجلدال بغري علم وكاجلدال يف احلق بعد ما تبني

  

                                                           
 150ص/5تفسري البيضاوي ج 1
 310ص/4تفسري السمعاين ج 2
   (165) سورة النحل  3
 116ص/5تفسري السمعاين ج 4
 116ص/5تفسري السمعاين ج 5
   4احلج   6
 312ص/4تفسري ابن كثري ج 7
 586ص/6تفسري ابن كثري ج 8
 ( 100/  62) جمموع الفتاوى  9
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 المبحث الثاني
 .أهدافة أهمية الحوار و

خمتلفني، إال من رحم ربك ولذلك  ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون)تعاىل  قال تعاىل
والتجادل حىت تقل اخلصومة ويضيق اخلالف وال وألجل معاجلة ذلك اخلالف يأيت احلوار 110 هود(لقهمخ

ولذلك أرسل اهلل تعاىل الرسل حياورون  تتعطل املصاحل ولكي يضيق اخلالف بني املسلمني كانت أمهية احلوار
 42سورة النحل(ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت)قال تعاىل  الناس وجيادلوهنم

وما أرسلنا من :)يان وإبالغ احلجة البد من احملاورة ولذلك أرسل اهلل الرسل بلسان قومهم،ومهمة الرسل الب
هذا من لطف اهلل تعاىل خبلقه أنه يرسل إليهم رسال منهم :"قال ابن كثري.3إبراهيم(رسول إال بلسان قومه

مل يبعث اهلل نبيا إال بلغة ":وقال أبو ذر رضي اهلل عنه"1بلغاهتم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم
قال رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري :"وهلذا طلب موسى عليه السالم أن حيلل اهلل عقدة لسانه2"قومه

 .60- 65طه "واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل

ما ناظرت أحدا قط إال :إن غرض احلوار واملناظرة واجلدال هو الوصول للحق والنصيحة ، قال الشافعي 
 وهبذا تكون وسيلة لطلب مرضاة اهلل واألجر والثواب ؛ وهي من األمر باملعروف والنهي عن.3ى النصيحةعل

وهذا شأن األنبياء يف مناظراهتم ألقوامهم ودعوهتم لتوحيد  املنكر والنصيحة هلل ولكتابه ولرسوله وللمسلمني ،
وقال اهلل تعاىل خمربا  ،(  إال على رب العاملنيأجر إن أجري  وما أسألكم عليه من) :اهلل وترك اإلشراك باهلل 

 (.على اهلل قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إال )صلى اهلل عليه وسلم   عن نبيه

كما أن فيها بيان للحق وإظهاره ، ونقض الباطل وكشف عواره ، وبيان زيف البدع وأهلها حىت ال يغرت هبا 
يف بيان فساد مذهب  وهلذا كان كثري من مناظرة أهل الكالم إمنا هي) : قال ابن تيمية رمحه اهلل : الناس

ميكن أحدهم نصر قوله مطلقا ،فيبني  املخالفني ، وبيان تناقضهم ؛ ألنه يكون كل من القولني باطال ، فما
املذهب حسن الظن مبذهبه ، قد بناه على مقدمات  فساد قول خصمه ، وهذا حيتاج إليه إذا كان صاحب

تقرير نقيض تلك املقدمات مل يقبل وال يبني احلق ، ويطول  ا صحيحة ، فإذا أخذ اإلنسان معه يفيعتقده
الكالم ، فالوجه يف ذلك أن يبني لذلك رجحان مذهب غريه عليه ، أو فساد  اخلصام كما طال بني أهل

معرفة  شتاق حينئذ إىلاملقدمات ، وغريها فإذا رأى تناقض قوله أو رجحان قول غريه على قوله؛ ا مذهبه بتلك

                                                           
 .566ص/6تفسري ابن كثري ج 1
 5/150مسند أمحد ج 2
     03:ص 1:و هتذيب األمساء ج 403:ص 51:تاريخ مدينة دمشق ج  68:ص 10:سري أعالم النبالء ج 3
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نقيضها ، ومن أي وجه وقع  الصواب، وبيان جهة اخلطأ فيبني له فساد تلك املقدمات اليت بىن عليها وصحة
 .1.( الغلط

 :أهداف الحوار
البد للحوار البناء أن يكون له هدفا يسعى القائمون عليه لتحقيقه ولعل هذا ما أشار اهلل تعاىل إليه يف قوله 

فاليت هي أحسن هي احلوار الذي يؤيت مثاره ،ولذلك قال ( جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسنوال )تعاىل
فالذي جيادل البد من هدف يسعى إليه " صلى اهلل عليه وسلم أنا بيت يف ربض اجلنة ملن اجلدال وإن كان حمقا

 . جيادل إال إظهارا للحق وإحقاق لهوإال يكون عبثا ويؤدي للخصومة ويأيت بالفساد من قصد املغالبة واملسلم ال
 :وأهداف احلوار ما يلي

قل هذه سبيلي أدعوا إىل اهلل على بصرية أنا ومن )الدعوة إىل اهلل تعاىل ودعوة اآلخرين للحق قال تعاىل -1
أي من احتاج إىل مناظرة وجدال فليكن بالوجه احلسن برفق ولني  :"قال ابن كثري،  100 يوسف(اتبعين

وأول ما بدأت به الرسل هو حماورة  3فاحلوار البناء أيسر السبل إليصال احلق والدعوة 2"وحسن خطاب
 .أتباعهم بل قامت الدعوة أساسا على احلوار ولذلك امتأل القرآن باحلوارات

وقالت أمة منهم مل تعظون قوما اهلل مهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا )تعاىل  اإلعذار إىل اهلل تعاىل قال-6
وهو من متام األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإن . 123األعراف ( قالوا معذرة إىل ربكم ولعلهم يتقون

،فاحلوار واملناظرة والدعوة من  للمدعو فيحاورهم باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم مل يستجب الناس
 .ألمر باملعروف وتبيني احلق وكشف الضالل واملنكر وهذا ال يسكت عنه استجاب الناس أم الا

ق ويظهره وهذا من أسس وأهداف نزع اخلالف وبيان خطأ اخلصم وإضعاف حججه وشبهاته مما يقوي احل-4
 واألمة من عناوين حتضرها ومبادئ رقيها علو احلوار ومسو  املناظرة واحلوار

 .تقريب احلق وهذا يعني على التفاهم ونشر اخلري خبالف الدكتاتوريةهدفه وهو 

ومن .4أن احملاورة تظهر قوة احلق وحسنه وجالئه فبالضد يظهر حسن الشيء وبضدها تتميز األشياء-3
َلَقَك ِمن تـُرَاٍب قَاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو حُيَاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي خَ )األهداف السامية هو إقامة احلجة قال تعاىل 

  5(مُثَّ ِمن نُّْطَفٍة مُثَّ َسوَّاَك َرُجاًل 

                                                           
 . (434/  6)منهاج السنة النبوية 1
 .581ص/6تفسري ابن كثري ج 2
 .12احلوار وآدابه يف اإلسالم دعبد اهلل املشوخي ص 3
 املرجع السابق 4
 37سورة الكهف اآلية  5
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َع اللَُّه قـَْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما ِإنَّ ): قال اهلل سبحانه  اللََّه مسَِيع  َقْد مسَِ
فاآلية األوىل تبني وجوب املعرفة املسبقة بالطرف الثاين شرط أساسي يف إجناح احلوار و يبني لنا  .1 (َبِصري  

 .النص الثاين أ ن احلوار منهج إسالمي األصيل يف الرتبية و الدعوة إىل اهلل عز وجل

 :ضوابط الحوار
 :البد للحوار من ضوابط ذكرها العلماء يف كتب اجلدل وغريها

وأن احلق ليس حكرا على  لك قبول األخر و االعرتاف حبقهومعىن ذ :من خصمه انتقبل احلق ولو ك (1)
فإن أصبته فبفضل من اهلل تعاىل وإن من غريك فاحلمد هلل ألن احلق ظهوره هو ،  أحد بل احلق واحد 

قال الربيع بن سليمان وقويل صواب حيتمل اخلطأ وقول غري خطأ حيتمل الصواب ،  الغاية ،
فقال يل الشافعي  نعلى الشافعي وهو مريض فسألين عن أصحابنا فقلت إهنم يتكلمو  دخلت:"املرادي

ما ناظرت أحدا قط على الغلبة وبودي أن مجيع اخللق تعلموا هذا الكتاب يعين كتبه على أن ال ينسب 
أما  : وقد ُروي أن أبا حنيفة رأى ولده محاداً يناظر يف الـمسجد فنهاه، فقال له ولده . 2"إيل منه شيء 

بلى، ولكن كنا كأن على رؤوسنا الطري مـــن أن خيرج الباطل على لسان اخلصم، بل  : كنت تناظر؟ قال
و تأمل معي ما جاء يف سرية علي 3 !كنا نود أن خيرج احلق على لسانه فنتبعه، فإذا كنتم كذلك فافعلوا

ترك حسن شيئًا إال قـالــه، لقد كان بينه وبني ابن عمه حسن شيء، فما (: رضي اهلل عنه)بن احلسني 
يا ابن عمي إن كنت صادقـــًا فغفر اهلل : وعلي ساكت، فذهب حسن، فلما كان الليل، أتاه علي فقال

 .4فالتزمه حسن، وبكى حىت رثي له. يل، وإن كنت كاذباً فغفر اهلل لك، والسالم عليكم
 ظوالكلمة الطيبة ويتجنبا كل األلفا وهو أن ينهج املتحاورون يف كالمهم منهجا من اهلدوء :حسن القبول (6)

 .5(.إن الشيطان ينزغ بينهم وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن)القبيحة كالسخرية واالزدراء قال اهلل تعاىل
 .5(.بينهم

وهو ضابط يلزم املتحاورين اعتماد العلم والربهان للدفاع عن النفس  يكون احلوار بعلم وصحة دليل (4)
 .6(هل عندكم من علم فتخرجوه لنال ق)قال اهلل تعاىل . وتفنيد الباطل

                                                           
 1سورة اجملادلة اآلية  1
 
 02ص/10و سري أعالم النبالء ج 431ص/13و تاريخ اإلسالم ج346ص/51تاريخ مدينة دمشق ج 2
 .أبو حنيفة: حممد أبو زهرة 3
 .480ص 3سري أعالم النبالء، جـ 4
 ( 52) اإلسراء  5
 130األنعام  6
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-، ملا جاء النيب -صلى اهلل عليه وسلم-انظر ملوقف عتبة بن ربيعة والنيب :السماع واإلنصات للمحاور  (3)
يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من البسطة يف : حىت جـلــس إليه، فقال -صلى اهلل عليه وسلم

بأمر عظيم فرّقت به مجاعتهم، وسّفهت أحالمهم،  العشرية واملكانة يف النسب، وإنك قد أتيت قومك
وعبت به آهلتهم ودينهم، وكّفرت به من مضى من آبائهم، فامسع مين أعرض عليك أمورًا تنظر فيها، 

يا ابن أخي إن كنت إمنا تريد : قال. قل يا أبا الوليد، أمَسع: لعلك تقبل منها بعضها، قال رسول اهلل ص
ااًل مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا مااًل، وإن كنت تريد به شرفاً مبا جئت به من هذا األمر م

سودناك علينا حىت ال نقطع أمرًا دونك، وإن كنت تريد به ملكًا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي 
فإنه  يأتيك رئيًا تراه ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك األطـبــــاء، وبذلنا فيها أموالنا حىت نربئك منه،

صلى اهلل عليه -رمبا غلب التابع على الرجل حىت يداوى مـنــــه أو كما قال، حىت إذا فرغ عتبة ورسول اهلل 
: -صلى اهلل عليه وسلم-نعم، قال رسول اهلل : أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: يستمع منه، قال -وسلم

تنزيل من  * حم)اهلل الرمحن الرحيم بسم : -صلى اهلل عليه وسلم-قال النيب . أفعل :قال. فاستمع مين
 .1(16:فصلت.()الرمحن الرحيم

وإنا أو إياكم لعلى )وحفظ مقام املناظر واحملاور والتنزل مع اخلصم للوصول للحق ، قال تعاىل  اإلنصاف (5)
الذين * فبشر عباد  )ويكون احلق والقول األحسن هو املقتدى [.63:سبأ(]هدى أو يف ضالل مبني

: الزمر(]فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم اهلل وأولئك هم أولو األلبابيستمعون القول 
صلى اهلل عليه -أن نفرًا كانوا جلوسًا بباب النيب : وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.[10،10

فخرج،  -صلى اهلل عليه وسلم-فسمعهم رسول اهلل : أمل يقل اهلل كذا وكذا؟ قال: فقال بعضهم -وسلم
! ، أو هبذا بعثتم، أن تضربوا القرآن بعضه ببعض؟!هبذا أمرمت؟: يف وجهه حب الرمان، فقالفكأمنا فُقئ 

إمنا هلكت األمم قبلكم يف مثل هذا، فانظروا الذي أمرمت به فاعملوا به، وانظروا الـــــذي هنيتم عنه فانتهوا 
ما يكون ذلك لوقوع املنازعة يف  وأكثر: يف التعليق على هذا احلــــديث( رمحه اهلل)، يقول ابن تيمية 2عنه

 .3الشيء قبل إحكامه ومجع حواشيه وأطرافه
وأما العدل فهو الطريق إىل اعتدال أخــــــالق املتحاورين بني طريف اإلفراط والتفريط، وهو احلامل هلم 

 !!على قبول احلق من اخلصم، بل من العدو املبني
وكله حبفظ زكاة رمضان، فأتاه آت فجعل حيثو  -ه وسلمصلى اهلل علـيـ-لقد روى أبو هريرة أن النيب  

دعين أعلمك  : من الطعام، فأمسك به مث خلى سبيله، مث عاد الثانية والثالثة، إىل أن قال يف الثالثة
اهلل ال إله إال هو ))إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية : ما هن؟، قال: قلت: كلمات ينفعك اهلل بـهــا، قال

                                                           
 .413ص 1السرية النبوية، جـ 1
 .100ص 6، مسند أمحد، جـ10/مقدمة ابن ماجه، ح 2
 .34اقتضاء الصراط املستقيم، ص 3
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حىت ختتم اآلية، فإنك لن يزال عليك من اهلل حافظ، وال يقربنك شيطان [ 655: بقرةال((]احلي القيوم
أما إنه قد صدقك وهو كذوب، : قال له -صلى اهلل عليه وسلم-فلما أخرب هبا رسول اهلل . حىت تصبح

 .1ذاك شيطان: ال، قال: تعلم من ختاطب منذ ثالث ليال يا أبا هريرة؟، قال
ال ميـتـنـع من قبول احلق من أعدى أعدائه، بل ممن يعلم أنه   -اهلل عليه وسلمصلى -فهذا رسول اهلل 

 .كثري الكذب وذاك غاية العدل
إن طريق الوصول إىل احلق عرب احلوار هو االتـصـــاف بالعدل والعلم وحسن القصد، وأما اجلهل 

 أهل املنهج الواحد، بل بني ذوي والظلم وسوء القصد فهو الطريق إىل التنازع والـفـرقــــــة والقطيعة بني
 .وال تزال قلة اإلنصاف قاطعًة بني األنام وإن كانوا ذوي رحم.الرحم

صلى -تارك املراء ببيت يف اجلنة قال  -صلى اهلل عليه وسلم-وقد وعد النيب :ترك املراء واجلدال بغري حق (2)
 .2ن كان حمقاً أنا زعيم بـيــت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإ: -اهلل عليه وسلم

واحلوار الناجح هو حوار خيلو من اإلطالة الزائدة عن احلد، اليت حُتَّول احلوار إىل خطبة يتشدق فيها كل 
صلى اهلل عليه -، وهو ما كرهه رسول اهلل !!طرف من أطراف احلوار ويتفاصح بكثرة الكالم، بل وغرابته أحياناً 

يا : ين جملسًا يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون، قالواإن أبغـضـكــم إيّل وأبعدكم م:  بقوله -وسلم
كثري الكالم تكلفاً، : ، والثرثار3املتكربون: رسول اهلل قـــد عـلـمـــنـا الـثـرثــــارون واملتشدقون، فما املتفيهقون؟، قال

أصله من : تعظيمًا لكالمه، واملتفيهقالـمـتـطـــــاول على الناس بكالمه، ويتكلم مبلء فيه تفاصحًا و : واملتشدق
الـفـهــــق، وهو االمتالء، وهو الذي ميأل فيه بالكالم، ويتوسع فيه، ويغرب به تكربًا وارتفاعاً، وإظهارًا للفضيلة 

أن يتحرزا عن إطالـــة الـكـــالم يف غري فائدة، : إن من فقه احلوار وذكاء املتحاورين:"وقال الشنقيطي.على غريه
 .4"ختصاره اختصاراً خيل بفهم املقصود منهوعن ا

  

                                                           
 .86ص 3كتاب بدء اخللق، جـ  1
لكن للحديث شواهد يرتقي هبا إىل : ، قال األلباين3000/حسن اخللق، ح أخرجه أبو داود، كتاب األدب، باب يف 2

 .386ص 604/درجة احلسن، السلسلة الصحيحة، ح
 80ص/4حلية األولياء ج 3
 .02آداب البحث واملناظرة للشنقيطي، ص 4
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 المبحث الثالث
 ومصادره وأساليبه أصول الحوار

 :إن احلوار البد أن يقوم على أصول وهذه األصول جاءت يف القرآن 

 :إن من األصول القرآنية للحوار

 : أال يكون موضوع الحوار قضية ثابتة في الدين بهدف إعادة النظر فيها-1 
قضايا فلدينا   من قبيل الرتف الفكري وحب االستطالع حىت خيوض املتحاورون يف كل شيء فاحلوار ليس

أو  أو بسبب عدم ترتب مثرة علمية أو عملية من ورائها ال جيوز اخلوض فيها إما بسبب حمدودية العقل البشري
قضى اهلل ورسوله أمرا أن  وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا "اهلل تعاىل يقول و  ألهنا حمسومة بنص شرعي أو إمجاع

نسق أهم املوضوعات مث التدرج على بينبغي البدء ف جتنبا لضياع الوقت واجلهد  " يكون هلم اخلرية من أمرهم
وأمرمها  صاحبيه إىل اليمنأرسل صلى اهلل عليه وسلم واضح ،وهذا هو اجلدال باليت هي أحسن ،والنيب 

 . بالتدرج يف الدعوة فاحلوار من باب أوىل

 :في الحوار الحجة والبرهان -2
قل هل عندكم من علم )ألن الكالم البد له من حجة يقوم عليها ،  وهذا األصل من أهم ضوابط احلوار

، (  3) األحقاف ( ائتوين بكتاب من قبل هذآ أو أثارة من علم إن كنتم صادقني)وقال تعاىل( فتخرجوه لنا 
وال بد من دقة النقل ومن صحة ، أفكارهم على احلجة والربهان والدليلوال بد لطريف احلوار من االلتزام ببناء 

وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول  "وقال اهلل تعاىل"  إن كنت ناقال فالصحة ، أو مدعيا فالدليل ": وقد قيل الدليل
فإن ) اىل،فعن ميمون بن مهران يف قله تع وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول

قال الرد إىل اهلل الرد إىل كتابه والرد إىل رسوله إن كان حيا فإن قبضه (تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول 
 ." 2وهذا مما ال خالف فيه":على هذا فقال الشوكاينوعلق 1اهلل إليه فالرد إىل السنة

 :وعدم الخروج عنها أصول العلممراعاة -3
واحملاور املسألة فروعا وأصوال وأدلة املتكلمني فيها فال حيل له املناظرة وهو مقصر أو  العلم أن يعلم املناظرو 

من ال يعرف االختالف مل يشم "ال يدري أصول املسألة وفروعها وأقوال السابقني واختالف الناس قال قتادة 
قيمة احلوار وكذلك قواعد فإمهال قواعد علم أصول الفقه اليت قررها أهل السنة إهدار وضياع ل."أنفه الفقه 

التثبت والنقل يف الرواية يف علم احلديث مما قرره احملدثون والفقهاء واألصوليون ،وكذلك قواعد تفسري القرآن 

                                                           

 151ص/5تفسري الطربي ج 1
 600ص/3أضواء البيان ج 2
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الكرمي الكلية اليت جاءت عن أئمة اإلسالم مث قواعد االعتقاد الكلية من الرد هلل وللرسول ولصحابته الكرام 
والقواعد اجلدلية اليت يرد إليها عند اخلالف مما قرره  لقواعد النحوية والصرفيةوكذلك قواعد اللغة العربية وا

َها أَنـُْتْم َهُؤاَلِء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكْم ِبِه ِعْلم  }قال تعاىل.احملققون من العلماء الكبار الذين تلقتهم األمة بالقبول
وجادلوا بالباطل }آل عمران، {(22)للَُّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم اَل تـَْعَلُموَن فَِلَم حُتَاجُّوَن ِفيَما لَْيَس َلُكْم بِِه ِعْلم  َوا

الَِّذيَن جُيَاِدُلوَن يف آيَاِت اللَِّه بَِغرْيِ ُسْلطَاٍن أَتَاُهْم َكبـَُر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد الَِّذيَن }،5غافر { ليدحضوا به احلق
،ويف حديث عدي رضي اهلل عنه 130األنعام {علٍم فتخرجوه لنا  قل هل عندكم من} (.45: غافر){ آَمُنوا

أو مل تكن تسري يف قومك : " قال.بلى: قال قلت" ؟  1إيه يا عدى بن حامت ؟ أمل تك ركوسيا : " مث قال:
قال شيخ و 2.قلت أجل واهلل: قال" فإن ذلك مل يكن حيل لك يف دينك : " قال.بلى: قال قلت" باملرباع ؟ 

وكل من مل يناظر أهل اإلحلاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم مل يكن أعطى اإلسالم حقه وال وىف : )اإلسالم
مبوجب العلم واإلميان وال حصل بكالمه شفاء الصدور والطمأنينة يف النفوس وال أفاد كالمه العلم 

ينهون عن اجملادلة و املناظرة إذا كان املناظر ضعيف العلم باحلجة و جواب ) و كان السلف  هـ.ا3(واليقني
 . 4( الشبهة 

 :الحرص على الحق -4
وقال  ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر احلق على يديه ما ناظرت أحدا قط على الغلبة: قال الشافعي

إن رفض احلق ليس إال و  رعاية اهلل وحفظه ما كلمت أحدا إال ووددت أن يسدد ويعان ويكون يف: أيضا
فليحذر الذين خيالفون عن  " وقوله أيضا. " فماذا بعد احلق إال الضالل :"ضالال بشهادة رب العاملني ملا قال

وقد كان العلماء »: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل   " أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
﴿يا أيها الذين آمنوا : عني وَمن بعدهم إذا تنازعوا يف األمر اتبعوا أمر اهلل تعاىل يف قولهمن الصحابة والتاب

أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل 
ون يف املسألة مناظرة مشاورة ومناصحة وكانوا يتناظر [.58النساء ك]واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال﴾ 

ولو كان كلما اختلف .ورمبا اختلف قوهلم يف املسألة العلمية والعملية، مع بقاء األلفة والعصمة وأخوة الدين
ملا رددت على أيب عبد : "وقال عبد الغىن 5.«مسلمان يف شيء هتاجرا مل يبق بني املسلمني عصمة وال أخوة 

                                                           

 و هو دين وسط بني النصرانية و الصابئه ال يعرفه اال القله القليله  1
 السرية النبوية ل بن كثري 2
 450ص/1درء التعارض ج 3
 0/104درء تعارض النقل  4
 104-63/106: جمموع الفتاوى  5
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قال ،  1."يت يف املدخل إىل الصحيح بعث إىل يشكرين ويدعو ىل فعلمت أنه رجل عاقلاهلل احلاكم األوهام ال
فالذي يلزم املسلمني يف جمالسهم ومناظراهتم يف أبواب الفقه واألحكام تصحيح النية :"ابن بطة العكربي 

أن تكون  بالنصيحة واستعمال اإلنصاف والعدل ومراد احلق الذي قامت به السماوات واألرض فمن النصيحة
حتب صواب مناظرك ويسوؤك خطأه كما حتب الصواب من نفسك ويسوؤك اخلطأ منها فإنك إن مل تكن  
كذلك كنت غاشا ألخيك وجلماعة املسلمني وكنت حمبا أن خُيطأ يف دين اهلل وأن يكذب عليه وال يصيب 

ت ليستبني الصواب، وقد كان أن اجملادلة إمنا وضع: ومن ذلك:)قال ابن اجلوزي2"احلق يف دين اهلل وال يصدق
مقصود السلف املناصحة بإظهار احلق، وقد كانوا ينتقلون من دليل إىل دليل، وإذا خفي على أحدهم شيء 

 3(.نبهه اآلخر، ألن املقصود كان إظهار احلق

 :ب الخالف وإنصاف المخالفادأن يراعى آ-5
ما تنكبت اجلماعات عن سبيل احلق  بني املسلمني وكثرياعدم وجوده سبب رئيسي للفرقة واخلصومة ف

وافرتقت الفرق بسبب عدم مراعاة آداب  احلوار اليت جتمع وتؤلف كما كان الشافعي روعة يف األدب يف 
مناظرة حممد بن احلسن الشيباين شيخه وحماورات أيب يوسف أليب حنيفة وحماورات علي قبل ذلك للخوارج 

 .وغريهم

وهو أن يلزم كل  ويشرتكان فيه ، األول فيما يعود عليهما:"ورة أهنا نوعانقال الطويف يف آداب اجلدل واحملا
وأن ينصت للخصم وال يقطع  4"واحد منهما إظهار احلق ال إظهار فضيلته وأال يبايل قامت احلجة به أو بغريه

يا بيّن إذا جالست العلماء ؛ فكن على أن تسمع أحرص منك :) عليه الكالم ، قال احلسن بن علي البنه 
 -وإن طال  -على أن تقول ، وتعًلم ُحْسَن االستماع كما تتعلم حسن الكالم ، وال تقطع على أحد حديثًا 

صلى اهلل عليه -ما رأيُت رُجال التقم أُذن النيب » : -ه رضي اهلل عن -وقال أنس بن مالك  (حىت مُيسك 
قال  5. «فـَيـَُنحِّي رأسه ، وما رأيت رجال أخذ بيده فرتك يده ، حىت يكون الرجل هو الذي يَدَع يده  -وسلم

، يلِدّل حىت يفرغ من تقريره للدلوليتناوبا الكالم مناوبة ال مناهبة ، حبيث ينصت املعرتض للُمستَ : ) ابن عقيل 
ستِدلُّ للمعرتض حىت يُقرر اعرتاضه ، وال يقطع أحد منها على اآل

ُ
خر كالمه وإن فهم مقصوده من مث امل
إمهال : َتعلَّْم ُحسن االستماع كما تتعلم حسن الكالم ؛ ومن حسن االستماع : ) قال ابن املقفع . 6( بعضه

                                                           
 تذكرة احلفاظ 1
 يف اآلداب املرعية يف املناظرة 2
 630و 648، تأليف عبد العزيز بن حممد السدحان، ص"معامل يف طريق طلب العلم"  3
 .14:علم اجلذل يف علم اجلدل للطويف ص 4
 أبو داود 5
 فن اجلدل 6
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والوعي . والنظر إىل املتكلم . ل بالوجه واإلقبا. وقلة التلفت إىل اجلواب . إمهال املتكلم حىت ينقضي حديثه 
إنه ينبغي للُمناِظر أن حيرتز من اإلجياز :وأما آداب املناظرة فتسعة آداب ":قال طاش كربى زاده(. ملا يقول 

واإلطناب وعن استعمال األلفاظ الغريبة وعن اجململ وال بأس باالستفسار وعن الدخل يف كالم اخلصم قبل 
دة وعن التعرض ملا ال دخل له يف املقصود وعن الضحك ورفع الصوت وعن املناظرة مع الفهم وال بأس باإلعا

 .1" اهل املهابة واالحرتام وانه حيسب اخلصم حقريا

 :ُحْسُن الظن-6
وال :"تعاىل يقولقال  التواضع مع خمالفك ،وحواره بطريقة راقيةفال يعلم ما يف الصدور إال اهلل تعاىل و 

 .فكيف جبدال املسلمني؟  "جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن 

 :تحديد الموضوع وترك التفريع -7
اليت إذا ( يقصد اجلدل)فأما آدابه " كتاب اجلدل"يقول اإلمام أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي يف  

حتديد السؤال واجلواب، وترك : رهاستعملها اخلصم وصل بغيته، وإن مل يستعملها كثر غلطه واضطرب عليه أم
، واإلمهال إىل أن يأيت اخلصم على آخر كالمه، وينتظم آخر معانيه، واإلقبال على خصمه 2املداخلة 

واإلصغاء إليه دون غريه، وأن ال خيرج من مسألة إىل أخرى حىت يستويف الكالم يف األوىل، واستعمال احلسن 
قول، لئال جتري مناكرة ملا قيل، أو دعوى ما مل يقل، وال يغري كالمه اجلميل دون التشنيع والتقبيح، وحفظ امل

 ".مبا حييل املعىن، وال يلغو يف نوبته، ألن ذلك يعمي عني البصرية ويكسر حدة اخلاطر

 :من السنن الربانية وقوع الخالف -8
 " ربك ولذلك خلقهم إال من رحم. ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني  "تعاىل قال 

من طلب العلم ليجاري العلماء ، أو ليماري "  املراد اختالف الناس يف األديان واألخالق:"قال الفخر الرازي
 .3به السفهاء ، أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله اهلل يف النار 

 :هدم الباطل ثم بناء الحق-9
: وقال أيضاً ".فإن الدليل إن مل تقرر مقدماته وجياب عما يعارضها مل يتم: " قال شيخ اإلسالم بان تيمية 

فإن املبتدع الذي بىن مذهبه على أصل فاسد مىت ذكرت له احلق الذي عندك ابتداءاً أخذ يعارضك فيه ، ملا " 
ق معه أن يبدأ هبدم ما عنده ، فإذا انكسر فينبغي إذا كان املناظر مدعيًا أن احل.قام يف نفسه من الشبهة 

                                                           
 (علم البحث واملناظرة)ه يف كتابه  820تويف سنة 1
 املقاطعة 2
 . صحيح اجلامع عن كعب بن مالك ،و حسنه األلباين يف 3
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وطلب احلق فأعطه إياه ، وإال فما دام معتقدًا نقيض احلق مل يدخل احلق إىل قلبه ، كاللوح الذي كتب فيه  
 .1(كالم باطل ، أحمه أوالً ، مث اكتب فيه احلق 

 : منهج التعامل مع األدلة
إمنا يعرف باألدلة ،  بالرجال ،وال يعرف بكثرة الفاعلنياحلق ال يعرف : من القواعد املقررة يف هذا الباب

قال و  " ال تعرف احلق بالرجال ، اعرف احلق تعرف أهله قال علي رضي اهلل عنه الشرعية من الكتاب والسنة
قال أبو بكر " ورد الباطل على من قاله ولو كان حبيبا اقبل احلق ممن قاله ولو كان بغيضا :" بعض الصحابة

قال عمر و "إن قلت يف آية من كتاب اهلل برأيي أو مبا ال أعلم أي أرض تقلين وأي مساء تظلين:" عنهرضي اهلل 
أعيتهم األحاديث أن حيفظوها وتفلتت  اتقوا الرأي يف الدين فإن أصحاب الرأي أعداء السنن رضي اهلل عنه

قال ابن عباس  أيهم فإياكم وإياهمفعارضوا السنن بر  ال نعلم: واستحيوا حني سئلوا أن يقولوا  منهم أن يعوها
أراهم سيهلكون أقول قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويقولون هنى " رضي اهلل عنهما كما يف مسند أمحد

 ال ميكن أن يؤخذ بكالم أيب بكر وعمر ويرتك كالم الرسول األعظم صلى اهلل عليه وسلم" ! أبو بكر وعمر
قال  ذا صح احلديث فهو مذهيبإ: قال أبو حنيفة رمحه اهلل  األمةهذا مع أن أبا بكر وعمر أفضل هذه 

 إذا رأيتم كالمي خيالف كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاضربوا بكالمي عرض احلائط الشافعي رمحه اهلل
 ليس احد بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم اال ويؤخذ من قوله ويرتك اال النيب: قال مالك بن أنس رمحه اهلل

من رد حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو على : قال أمحد بن حنبل رمحه اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أمجع املسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  قال الشافعي رمحه اهلل شفا هلكة

الف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه إذا وجدمت يف كتايب خ وقال أيضا وسلم مل حيل له أن يدعها لقول أحد
إذا رأيتموين أقول قوال وقد صح  وقال أيضا وسلم ؛فقولوا بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ودعوا ما قلت

إذا قلت قوال :"قال أبو حنيفة رمحه اهلل ، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم خالفه فاعلموا أن عقلي قد ذهب
وأما : قال مالك بن أنس رمحه اهلل،"  الرسول صلى اهلل عليه وسلم فاتركوا قويلخيالف كتاب اهلل تعاىل وخرب 

إمنا أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا يف رأيي فكل ما وافق الكتاب  : اإلمام مالك بن أنس رمحه اهلل فقال
رعية لتوافق فال ينبغي أن تلوى أعناق األدلة الش،  والسنة فخذوه وكل ما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

خماطبا نبيه  :"اهلل تعاىل قال ، فال لتقديس األشخاص  فدوروا مع احلق أينما دار وسار مذهب فالن أو مقالته
 وحيذر املشركني " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني " آمرًا إياه مبطالبة الكفار بالدليل" صلى اهلل عليه وسلم 

هذا يف حق الكفار  " ه به فإمنا حسابه عند ربه إنه ال يفلح الكافرونومن يدع مع اهلل إهلا آخر ال برهان ل "
تلفيق املواقف ف املوضوعية فتأمل،وهم املأمورون بالتبني من كالم الفاسق واملشركني فكيف بالنسبة للمسلمني
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،وينبغي  وإن انتقاء املعلومات حسب اهلوى والرغبة يهدم احلوار،واألدلة وتزوير احلقائق يناقض هدف احلوار 
 .أال يرفض احلق ألنه جاء على لسان فالن أو فالن

 :وأن يراعى األدلة العقلية واملنطقية

اطلع الغيب }:وقوله تعاىل{أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون} :كالسرب والتقسيم كما يف قوله تعاىل-أ
 .{آهلل أذن لكم أم على اهلل تفرتون }:وقوله{ أم اختذ عند الرمحن عهداً 

لو  :وقوله تعاىل{قل يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهلل وأنتم تشهدون} :التالزم كما يف قوله تعاىل –ب 
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي األمر بيين وبينكم : كان فيهما آهلة إال اهلل لفسدتا وقوله تعاىل 

 .ورمبا يسمى قياس اخللف 

 قل هل عندكم من علٍم فتخرجوه لنا :  قوله تعاىل املطالبة بالدليل على الدعوى كما يف –ج 

أَومل يروا َأّن اللَّه الذي َخَلَق السََّمَوات واأَلرض قادر  على َأْن خيلق مثلهم : قياس األوىل ومنه قوله تعاىل  –د 
وهو : خللق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون وقوله : وقوله تعاىل 

 1ذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه ال

  .على األصول قبل الفروعاالتفاق -11 
إن املسائل املنبثقة من قضايا أصولية جيب أن يتفق عليها قبل البدء ؛ألن مناقشة الفرع يف حال عدم 

ورمبا لن  الفروعإذ ميكن أن تفين دهرًا وأنت تناقش يف  االتفاق على األصل يؤدي إىل جدل ال طائل منه غالبا
  تنتهي من ذلك ،ألن مسائل الفروع متشعبة

  لكن فيما لو اتفق املتحاوران على األصول ؛ميكن أن يؤدي إىل فرصة أفضل لاللتقاء

  وفيما لو مل يتفقا  فإهناء النقاش قبل بدايته أفضل. وسيكون هناك حفظ للوقت واجلهد

أو قضية كتحرمي ! مسلم يف قضية كـ حجاب املرأة مثال ؟كيف يناقش احملاور املسلم حماورا آخر غري فمثال
االختالف يف  " قال ابن تيمية رمحه اهلل وليتذكر احملاور أن هناك ثوابت ال تقبل املساومة عليها!الربا واخلمر ؟

 مسائل األحكام أكثر من أن ينضبط ،،

 بني املسلمني عصمة وال أخّوة ولو كان كلما اختلف مسلمان يف شيء من مسائل األحكام هتاجرا ؛مل يبق
لو وضعت املسائل اخلالفية يف بوتقة اخلالف الفقهية وظُللت بأدب  ومما قاله حممد حسان حفظه اهلل "

                                                           
  املناظرة آداهبا وقواعدها 1
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الذي يثري الضجة هو من ال يعلم وال حُيسن   فال خالف ؛إذ لو سكت من ال يعلم  لسقط اخلالف اخلالف
ما اشتم رائحة الفقه من مل  : لذلك يقول علماؤنا الدليلكيف يتعامل مع الدليل ومراتب الدليل ومناطات 

 تعرف على مسائل اخلالف وليطرح كل فريق يف املسألة اخلالفية أدلته يقف على مسائل اخلالف بني العلماء
ولريجح العامِل ما ترجح لديه بالدليل إن كان من أهل الدليل وإن كان من أهل التعامل مع الدليل ومرتبة الدليل 

اطات الدليل ،،وإن كان من أهل املعرفة باألصول باجململ واملبني والعام واخلاص والناسخ واملنسوخ ،،إىل ومن
ليس كل من قرأ كتابني  غري ذلك من األصول اليت جيب أن تتوفر للمجتهد الذي يستطيع أن يُرجح بني األدلة

  له إال العلماء ال جيوز أن يتصدى,, بل هذا باب عظيم يستطيع أن يُرجح بني األدلة

يا  مث افرتقنا ولقيين فأخذ بيدي مث قال ما رأيت أعقل من الشافعي ناظرته يوما يف مسألة قال يونس الصديف
 .أبا موسى أال يستقيم أن نكون إخوانا وإن مل نتفق يف املسألة 

  :على شرائط : فقال اآلخر ؟ هل لك يف املناظرة  : اجتمع متكلمان، فقال أحدمها لآلخر:قال الراغب 
وال جتعل الدعوى  ، وال تُقبل على غريي وأنا أكلمك ، وال حتكم،  وال تشغ،  وال تعجب ، أاّل تغضب

وعلى أن تؤثر  ، وال جتّوز لنفسك تأويل آية على مذهبك إاّل جوزت يل تأويل مثلها على مذهيب ، دليال
 1 .ه على أن احلق ضالته والرشد غايته وعلى أن كالً  منا يبين مناظرت،  وتنقاد للتعارف ، التصادق

اعتقاد كمال اإلسالم وأن النيب بلغ أمت البالغ والبيان وأن خري الناس بعده وخري املبلغني هم صحابة  -11
النيب صلى اهلل عليه وسلم فالتحاور يقوم على هذا األساس من اعتقاد كمال اإلسالم وصالحيته لكل 

 .األزمان

وأن احلق واحد وغري متعدد يف نفسه فالبد شرعا وعقال وعرفا أن يعتقد وحدة احلق اعتقاد وحدة احلق -16
 .وأنه ال تعددية فيه

وثابته أيا كان التحاور وأيا كان مذهب املتحاورين وهذه قاعدة مهمة : االتفاق على مرجعية واحدة-14
صحة القرآن ووجود السنة وأصل أصيل للوصول إىل نتائج مرجوة فالسين ال حياور الشيعي إال باعتقاد 

ومع اخلوارج أو من تسلسل منهم كاإلباضية البد من االتفاق على عصمة السنة وعدم كفر .واتفاق العقل
روينا أن اخلصمني إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أو ال فان مل :)وقال اإلمام الشاطيب .الصحابة

صل هو الرجوع للكتاب والسنة أن كان املتناظرين ،واأل( يتفقا على شيء مل يقع مبناظرهتما فائدة حبال
فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل و الرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خري و }مسلمني

فإذا تنازع املسلمون يف مسألة وجب رد ما :) ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية58النساء .{أحسن تأويال
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و ال جيوز .  1( رسول ، فأي القولني دل عليه الكتاب و السنة وجب اتباعه تنازعوا فيه إىل اهلل و ال
التحاكم إىل عقول الناس ألن العقول متفاوتة يف الفهم و اإلدراك ، و ي االستقامة و االحنراف و لذا 

و هو أعلم خبلقه منهم _ تعاىل _ حسم اهلل األمر يف املرجعية عند التنازع و ال كالم مع كالم اهلل 
و هذا ألن الناس ال يفصل بينهم النزاَع إال كتاب من السماء ، و إذا : ) قال شيخ اإلسالم .بأنفسهم 

 .2( ردوا إىل عقوهلم فلكل واحد منهم عقل 

 :مصادر الحوار
من الوحي الكتاب الكرمي وهذا املصدر ال يعترب إال باعتقاد عصمته وكماله وأنه النسخة الوحيدة :أوال 

السماوي الصحيحة ،وال ميكن أن يقوم احلوار إال على هذا األساس ،مث طرائق إخراج املعاين منه البد أن تقوم 
 على أسس علمية من أصول الفقه وأصول التفسري وقواعد الفقهاء وقواعد لغة العرب وقواعد الدالالت وغريها 

،مث باللغة مث يلجأ بأقوال التابعني لسنة وبأقوال الصحابة و القرآن بالقرآن مث با،وتكون املنهجة كالتايل يفسر 
آل أعلم الناس بكتاب اهلل سواء كانوا من الصحابة أو من صحابة الصحابة للرأي واالجتهاد بعد ذلك ، و 

البيت كعلي وابن عباس وغريهم مما صح عنهم ونقله الثقات األثبات وتلقته بالقبول أمة النيب صلى اهلل عليه 
مبا توافق عليه أهل اللغة ونقلتها الصادقون ،مث يستأنس يف ذلك  يكون التفسري الغوي مشروطا ، مثوسلم 

 .باملعقول الصحيح ، ومبا صح من حوادث التواريخ املشهورة من أسباب النزول وغريها

لثقات هو سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم وكل ما ثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم ونقله ا:واملصدر الثاين
،والسنة حجة كحجة   املشهورون املعتربون عند أهل النقل بشروط النقل والتثبت من قول أو فعل أو تقرير

القرآن وهي مبينة للقرآن وخمصصة ومفصلة ومفسرة ومقيدة له وال حجة يف قول أحد بعد رسول اهلل صلى اهلل 
سلم واألمة يف جمموعها إذا اجتمعت ، فيؤخذ عليه وسلم كائنا من كان وال معصوم إال النيب صلى اهلل عليه و 

 .ما ثبت من سنته سواء وافقت القرآن أو زادت عليه بشروط التثبت يف النقل

فإن اهلل عصم نبيه مث عصم أمته من بعده حني جيتمعون وال ميكن أن جيمع اهلل  :اإلمجاع:واملصدر الثالث
ها وخري قروهنا على إنكار حق أو كتمانه أو نسيانه أو على أمته ضاللة وال ميكن أن جيتمع علماء األمة وخيار 

ترك العمل به مع طلب الشارع له حىت ولو كان سنة أو ندبا ، ولذا كان اإلمجاع من مصادر الشرع املعتربة 
 .وهو يف أساسه يقوم على مستند من الشرع

من أسسها عدم التفريق بني  وهو أن يقوم على إحلاق النظري بالنظري فالشريعة:القياساملصدر الرابع وهو 
املتماثلني واجلمع بني املتضادين فالشريعة جتمع النظري بالنظري وتعطيه حكمه وهذا قانون عقلي ومن هنا كانت 
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حجية القياس معتربة العتبار الشرع له والعتبار الفطر والعقول الصحيحة والبد من االعتماد على القواعد 
أهل العلم املشهورون بعلم األصول والقواعد الفقهية فال اعتبار لقول جمهول الكلية إلجراء القياس فيما قرره 

 .وال قول شاذ خارج عن األمة يف إمجاعها وما تواردت عليه الدالالت الشرعية

الذين شهدوا التنزيل مما اتفقوا عليه فيما بينهم أو اشتهر عن بعضهم دون  قول األصحاب:املصدر اخلامس
من باب اخلرب كاملقادير والعادات الشرعية والسنن واألفعال وحكايات األحوال من النيب نكري منهم أو نقلوه 

صلى اهلل عليه وسلم من باب أهنم نقلة امللة ، وسياستهم الشرعية وقواعدهم اليت سنوها وأقام حياة الدين 
اة وأنواعها اليت أخذوها والدنيا عليها كقواعد القضاء وغريها وتفاصيل الديات والقصاص وحنوها ومقادير الزك

 .من النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ائع واعتبار املصاحل اليت تقوم عليها حياة الناس سواء جاء الشرع باعتبارها سد الذر اعتبار :املصادر األخرى
أو سكت عنها مما فيه حتقيق مصلحة الناس يف الدنيا واآلخرة ، والعرف وما جرى عليه عادات الناس مما مل 

ائمة أو خيالفوا الشرع وبضوابط عدم خمالفة املصادر األخرى فال عرف خمالف لنص أو قياس صحيح أو سنة ق
وشرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد يف شرعنا ما خيالفه لعموم األمر للنيب صلى اهلل عليه وسلم باتباع إمجاع ، 

 .األنبياء من قبله فكل الرسل دينهم واحد وملتهم واحدة واألصل فيهم االتفاق ال االختالف

 :أساليب احلوار يف القران الكرمي

 :والسنة رآنيف الق احلوار قد تنوعت أساليب

وهو أسلوب يعرض به القرآن الكرمي مشاهد حوارية واقعية متت بالفعل  :األسلوب الوصفي التصويري-
 .ألتباعهم وحوار األنبياء والرسل، بشكل حي يأخذ بلب املستمع مثل حوار اهلل تعاىل للمالئكة

املنكرين واجلاحدين باألدلة ا األسلوب اعتمده القرآن لريد على ذوه: األسلوب احلجاجي الربهاين-
قال )،كالربهنة على وحدانية القرآن كقوله تعاىل  واحلجج التنقلية والنقدية لتفيدهم وبيان احنراف عقائدهم
  . على البعث باآليات الكونية،والربهنة ( .أفتعبدون من دون اهلل ما ال ينفعكم وال يضركم

 

  



23 
 

 الرابعالمبحث 
 .النتائج المرجوة من الحوار

،  لقد حظي تراثنا العظيم بنماذج رائعة يف احلوار نذكر بعضها مبينني فيها النتائج اليت خنرج هبا من احلوار
 :فمن أبرز النتائج اليت حفلت هبا مناظرات السلف

إلن أرد رجاًل عن رأي سيئ أحب إيلَّ : ذكر عن بعض السلف قال .هداية الضالني إىل صراط رب العاملني-1
 . من اعتكاف شهر

 .انتشار املنهج كما حدث مع اإلمام ابن حزم الظاهرى و نشره ملذهبه يف ربوع األندلس باملناظرات-6

رجوع املخالف كما حدث مع اإلمام ابن عباس و اخلوارج ،وظهور احلق ودحر الباطل كما حصل من -4
 .مناظرة أمحد للجهمية وعبد العزيز الكناين للجهمية

 .إثراء البحث العلمي-3

إمنا وضعت املناظرة لكشف احلقِّ ، وإفادِة العامِل األذكى العلَم ملن : ) شف احلق يقول احلافظ الذهيب ك-5
 (.دونه ، وتنبيِه األغفَل األضعَف 

بن عباس وقيل ال". ل إال أخذ جبوامع الكلمما رأيت رجال الح الرجا" تعلم العلم قال عمر بن عبد العزيز -2
: ال يطلب العلم رجالن" ولذلك قالوا ". بقلب عقول ولسان سئـُول: "، قال"لم؟مبا نلت الع"رضي اهلل عنه 

 ".مستٍح ومستكرب، فاملستحي مينعه حياءه أن يسأل واملستكبـر مينعه الكرب أن يسأل

إما تثبيت ملا يديه، أو انتقال من خطأ كان : ال تعدو املناظرة إحدى ثالث»: قال اإلمام املزين ـ رمحه اهلل ـ
 1«وكيف ينكر املناظرة من مل ينظر فيما به يردها؟: قال. ، أو ارتياب فال يقدم من الدين على شكعليه

 2«وحق املناظرة أن يراد هبا اهلل عز وجل، وأن يقبل منها ما يتبني» : ،وقال أيضا رمحه اهلل ـ

 :ومن أمثلة املناظرة

 :محاورة عمر بن عبد العزيز للخوارج-1

خالفت أهل بيتك ومسيتهم الظلمة، فإما أن يكونوا على احلق أو يكونوا على الباطل؟، : قالوا :"جاء فيها 
فإن زعمت أنك على احلق وهم على الباطل فالعنهم وترب أ منهم، فإن فعلت فنحن معك وأنت منا، وإن مل 

وتعرضتم القتل  إين قد علمت أنكم لن ترتكوا األهل والعشائر: فقال عمر . تفعل فلست منا ولسنا منك

                                                           
 6/146: جامع بيان العلم  1
 6/146: جامع بيان العلم  2



24 
 

والقتال إال وأنتم ترون أنكم مصيبون ولكنكم أخطأمت وضللتم وتركتم احلق، أخربوين عن الدين أواحد أو 
أخربوين عن أيب : قال .ال : فليسعكم يف دينكم شيء يعجز عين؟ قالوا : ال بل واحد، قال : اثنان؟ قالوا 

ألستم تعلمون أن رسول اهلل صلى : و بكر وعمر، قال أفضل أسالفنا أب: بكر وعمر ما حاهلما عندكم؟ قالوا 
بلى، قال : قالوا ’ اهلل عليه وسلم ملا تويف ارتدت العرب فقاتلهم أبو بكر فقتل الرجال وسىب الذرية والنساء

: بلى، قال عمر : فلما تويف أبو بكر قام عمر رد النساء والذراري على عشائرهم، قالوا : عمر بن عبد العزيز 
نعم، : فتتولوهنما على اختالف سريهتما؟ قالوا : ال، قال : ربأ عمر من أيب بكر ولعنه خبالفه إياه؟ قالوا فهل ت

أفلستم قد : من خري أسالفنا بالل بن مرداس، قال : فما تقولون يف بالل بن مرداس ؟ قالوا : قال عمر 
يف الدماء واألموال فهل تربأت إحدى  علمتم أنه مل يزل كافا عن الدماء واألموال وقد لطخ أصحابه أيديهم

فتتولوهنما مجيعا على اختالف سريهتما؟ : ال، قال : الطائفتني من األخرى أو لعنت إحدامها األخرى؟ قالوا 
حني خرج من البصرة هو وأصحابه يريدون   1فأخربوين عن عبد اهلل بن وهب الراسيب: نعم، قال عمر : قالوا 

فقتلوه وبقروا بطن جاريته مث عدوا على قوم من بين قطيعة فقتلوا  2أصحابكم بالكوفة فمروا بعبد اهلل بن خباب
الرجال وأخذوا األموال وغلوا األطفال يف املراجل وتأولوا قول اهلل ﴿إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال 

مث قدموا على أصحاهبم من أهل الكوفة وهم كافون عن الفروج والدماء واألموال، فهل تربأت فاجرا كفارا﴾ 
فتتولوهنما على اختالف : ال، قال عمر : إحدى الطائفتني من األخرى أو لعنت إحدامها األخرى؟ قالوا 

يتربأ بعضهم من بعض  فهؤالء الذين اختلفوا بينهم يف السرية واألحكام مل: نعم، قال عمر : سريهتما؟ قالوا 
على اختالف سريهتم ووسعهم ووسعكم ذلك ، وال يسعين حني خالفت أهل بييت يف األحكام والسرية حىت 

مىت عهدك بلعن : نعم، قال عمر ألحدمها : ألعنهم وأتربأ منهم؟ أخربوين عن اللعن أفرض على العباد؟ قالوا 
هذا رأس من رؤوس الكفر ليس لك عهد بلعنه منذ  :ما يل بذلك عهد منذ زمان، قال عمر : فرعون؟ قال 

مث صبحوا حيا من العرب :"ويف رواية.3"وذكر متام اخلرب! زمان، وأنا ال يسعين ألعن من خالفتهم من أهل بييت
يقال هلم بنوا قطيعة فاستعرضوهم فقتلوا الرجال والنساء، والولدان حىت جعلوا يلقون األطفال يف قدور األقط 

فهل برئ أهل الكوفة من أهل البصرة، أو أهل البصرة من أهل : قال. قد كان ذلك: م قاالوهي تفور هب

                                                           
عبد اهلل بن وهب الراسيب كان من رؤوس اخلوارج احلرورية زائغ مبتدع أدرك عليا رضي هلل عنه ، وكان عجبا يف كثرة العبادة  1

. حىت لقب ذا الثفنات كان لكثرة سجوده صار يف يديه وركبتيه كثفنات البعري وقتل الراسيب املذكور مع من قتل بالنهروان
 .100ص/5ييز الصحابة جو اإلصابة يف مت 402ص/4امليزان ج

عبد اهلل بن خباب بن األرت وكان من كبار التابعني ثقة قتلته احلرورية أرسله على إليهم فقتلوه فأرسل إليهم أقيدونا بعبد اهلل  2
أبو نعيم : وقال .بن خباب فقالوا كيف نقيدك به وكلنا قتله فنفذ إليهم فقاتلهم وىف موضع آخر قتلته اخلوارج بالنهروان

وكان من سادات  40درك النيب  صلى اهلل عليه وسلم  ،واختلف يف صحبته له رؤية وألبيه صحبة وقال الغاليب قتل سنة أ
 62ص/6معرفة الثقات ج. املسلمني 

 140-6/168: جامع بيان العلم  3
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أخرباين أرأيتم الدين واحدا أم اثنني؟ : قال عمر. ال: قاال. فهل تربأون من طائفة منهما: قال. ال: الكوفة؟ قاال
عكم أن توليتم أبابكر فكيف وس: قال. ال: فهل يسعكم فيه شيء يعجز عين؟ قاال: قال. بل واحد: قاال

وعمر وتوىل كل واحد منهما صاحبه وقد اختلفت سريهتما؟ أم كيف وسع أهل الكوفة أن تولوا أهل البصرة 
وال يسعين بزعمكما إال . يف الدماء والفروج واألموال: وأهل البصرة أهل الكوفة وقد اختلفوا يف أعظم األشياء

أهل الذنوب فريضة مفروضة البد منها فأخربين عنك أيها املتكلم ، لعن أهل بييت والرباءة منهم، فإن كان لعن 
وحيك فيسعك ترك لعن : قال. ما أذكر مىت لعنته: بلعن هامان؟ قال: مىت عهدك بلعن أهل فرعون؟ ويقال

أردمت أمرا فأخطأمتوه، . فرعون، وال يسعين بزعمك إال لعن أهل بييت والرباءة منهم؟ وحيك إنكم قوم جهال
تقبلون من الناس ما رد عليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتردون عليهم ما قبل منهم ، ويأمن فأنتم 

. بلى، تقرون بذلك اآلن: قال. ما حنن كذلك: قاال. عندكم من خاف عنده، وخياف عندكم من أمن عنده
إىل أن خيلعوا األوثان،  هل علمتم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعث إىل الناس وهم عبدة أوثان فدعاهم

وأن يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ، فمن فعل ذلك حقن دمه وأمن عنده، وكان أسوة 
أفلستم أنتم اليوم تربؤون ممن خيلع األوثان وممن يشهد أن ال : قال. بلى: املسلمني ومن أىب ذلك جاهده؟ قاال

تلعنونه وتقتلونه وتستحلون دمه وتلقون من يأىب ذلك من سائر األمم من و . إله إال اهلل وأن حممدا عبده ورسوله
ما رأيت حجة أبني وال أقرب مأخذا من : اليهود والنصارى فتحرمون دمه ويأمن عندكم؟ فقال احلبشي

ما : وقال للشيباين فأنت ما تقول؟ قال. حجتك ، أما أنا فأشهد أنك على احلق وأنين برئ ممن خالفك
ت وأحسن ما وصفت ، ولكن أكره أن أفتات على املسلمني بأمر ال أدري ما حجتهم فيه حىت أحسن ما قل

فأمر للحبشي بعطائه ، وأقام عنده مخس : قال. فأنت أعلم: قال. أرجع إليهم ، فلعل عندهم حجة ال أعرفها
 .1عشرة ليلة ، مث مات وحلق الشيباين بقومه فقتل معهم

  

                                                           

 115 -116ابن عبد احلكم سرية عمر ص: وانظر 615 - 611/ 0و أنساب األشراف 410ص/5حلية األولياء ج1
باختالف ألفاظ، وانظر جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب فقد رواه بسندين له وقال حمقق الكتاب حاكما على 

، وأبو حفص 88-80وابن اجلوزي سرية عمر ص. 820-6/825السندين بأهنما ال بأس هبما باختصار ألفاظ مما هنا 
 ( 616/  0)أنساب األشراف للبالذري . 504-6/500املالَّء 
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 :1مناظرة الشيعة
قد ناظرت الناس وكلمتهم وإين ألحب أن أكلم : قرأت يف التاريخ ، أن عمر بن عبد العزيز قال :قال األزدي

أخربين عن مقعدك هذا الذي : ، فقال3ومعه زرارة بن أعني 2الشيعة ، فشخص إليه أبو جعفر حممد بن علي
فبإمجاع من املسلمني . ال: قال. فبوصية منه: قال. ال: قعدته أبإرث من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ قال

                                                           
ويقدمونه على سائر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه  -رضوان اهلل عليه  -الشيعة هم فرقة زعمت أهنا شايعت عليًا  1

أفضل الناس بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه  -رضي اهلل عنه  -و وذكروا أن علياً .[.1/25: مقاالت اإلسالميني" ]وسلم
عي، وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه املسلمون، فإن خالفهم وسلم وأحقهم باإلمامة وولده من بعده فهو شي

على  -رضي اهلل عنه  -الشيعة هم الذين شايعوا علياً : "وقال الشهرستاين.[.6/100: الفصل" ]فيما ذكرنا فليس شيعياً 
ال خترج من أوالده، وإن خرجت اخلصوص، وقالوا بإمامته وخالفته نصاً ووصية، إما جلياً، وإما خفياً، واعتقدوا أن اإلمامة 

ليست اإلمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب اإلمام : وقالوا. فبظلم يكون من غريه، أو بتقية من عنده
بنصبهم، بل هي قضية أصولية، وهي ركن الدين ال جيوز للرسل عليهم السالم إغفاله وإمهاله، وال تفويضه إىل العامة 

والقول . لقول بوجوب التعيني والتنصيص، وثبوت عصمة األنبياء واألئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائروجيمعهم ا.وإرساله
 .[.2/132: امللل والنحل" ]بالتويل والتربي قوالً وفعالً وعقداً إال يف حال التقية، وخيالفهم بعض الزيدية يف ذلك

هم من قدم عليا على عثمان فقط ،قال ابن :سنةإن الشيعة يف الصدر األول عند أهل ال:والذي ينبغي أن يقال 
: وقال ليث بن أيب سليم[  6/20: منهاج السنة]الشيعة األوىل كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر :تيمية

إن البدعة على :"وقال الذهيب.[.421-420: املنتقى ص]أدركت الشيعة األوىل وما يفضلون على أيب بكر وعمر أحداً 
كغلو التشيع، أو كالتشيع بال غلو، فهذا كثري يف التابعني وأتباعهم مع الدين والورع والصدق، فلو ( فبدعة صغرى) ضربني

كالرفض الكامل، والغلو فيه، واحلط ( بدعة كربى)رد حديث هؤالء لذهب مجلة من اآلثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، مث 
اء إىل ذلك، فهذا النوع ال حيتج هبم وال كرامة، وأيضاً فما أستحضر اآلن والدع -رضي اهلل عنهما  -على أيب بكر وعمر 

يف هذا الضرب رجاًل صادقاً، وال مأموناً، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ 
فهم :شيعة تلك األيام ،أما الرافضة وهم10-1/8: لسان امليزان/ ، ابن حجر2-1/5: ميزان االعتدال. حاشا وكال

الرافضة املنسوبون إىل شيعة : "املدعون التشيع لعلي ورفضوا غريه من األمة وتنقصوهم وكفروهم ولعنوهم ،قال ابن تيمية
 .[.6/102: منهاج السنة" ]علي

اه علي بن احلسني أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب  ،يقال له الباقر ، مسع جابر بن عبد اهلل  ،وأب 2
و اإلكمال . 104ص/1، روى عنه عمرو بن دينار واحلكم وابنه جعفر،  مات سنة أربع عشرة ومائة الكىن واألمساء ج

 .104ص/1ج
 636ص/4زرارة بن أعني مفرط يف التشيع والرفض ، الكامل يف ضعفاء الرجال ج 3
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هو خري ممن كان قبله : ما تقول فيه، قال: فلما هنض أبو جعفر قال له زرارة. ال: قال. أو ألحد والية منك
 .1.وفالن خري منه

 :2مناظرة القدرية

جلسنا إىل عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه فتكلم منا متكلم فعظم اهلل عز وجل وذكر : "قال عمر بن ذر
إن اهلل : بآياته ، فلما فرغ تكلم عمر بن عبد العزيز فحمد اهلل وأثىن عليه وشهد شهادة احلق، وقال للمتكلم

ما خلق إبليس وقد بني ذلك يف آية عز وجل كما ذكرت وعظمت ، ولكن اهلل عز وجل لو أراد أن ال يعصى 
فَِإنَُّكْم َوَما تـَْعُبُدوَن َما أَنـُْتْم َعَلْيِه بَِفاتِِنني ِإالَّ َمْن ُهَو }من القرآن علمها من علمها وجهلها من جهلها ، مث قرأ 

يز ورجع ومعنا رجل يرى رأي القدرية ، فنفعه اهلل عز وجل بقول عمر بن عبد العز : ، قال3{ َصاِل اجلَِْحيمِ 
 .4عما كان يقول ، فكان أشد الناس بعد ذلك على القدرية

قدمنا على عمر بن عبد العزيز مخسة، موسى بن أيب كثري، ودثار النهدي، ويزيد : وعن عمر بن ذّر قال
الفقري، والصلب بن هبرام، وعمر بن ذر، فقال إن كان أمركم واحدا فليتكلم متكلمكم، فتكلم موسى بن أيب  

فعرض له عمر بن عبد العزيز : قال. ن أخوف ما يتخوف عليه أن يكون عرض بشيء من أمر القدركثري وكا
لو أراد اهلل عز وجل أن ال يعصى ما خلق إبليس وهو رأس اخلطيئة، : فحمد اهلل عز وجل وأثىن عليه مث قال

فَِإنَُّكْم َوَما }آلية وإن يف ذلك لعلما من كتاب اهلل عز وجل علمه من علمه وجهله من جهله مث تال هذه ا
لو أراد اهلل عز وجل محل خلقه من حقه على : ، مث1{ تـَْعُبُدوَن َما أَنـُْتْم َعَلْيِه ِبَفاتِِنني ِإالَّ َمْن ُهَو َصاِل اجلَِْحيمِ 

 .5قدر عظمته مل يطق ذلك أرض وال مساء ال ماء وال جبل ولكنه رضي من عباده بالتخفيف

                                                           

د بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو جعفر هـ وحمم1400علي حبيبة القاهرة . حتقيق د. 5تاريخ املوصل ص 1
وذكر ابن عساكر أن عمر بن عبد العزيز أوفده إليه حني توىل . مات سنة بضع عشرة 380تقريب . الباقر ثقة فاضل

 .620/ 53ابن عساكر تاريخ دمشق: اخلالفة يستشريه يف بعض أموره انظر
لذلك مسوا جموس هذه ! خيلق فعله استقالال فأثبتوا خالقا مع اهلل تعاىل  هم نفاة القدر الذي يزعمون أن العبد هو الذي 2

، الربهان يف معرفة 1/34، امللل والنحل 113/ بإثبات خالقني النور والظلمة، الفرق بني الفرق : األمة، ألن اجملوس قالوا
 .38/عقائد أهل األديان 

 121:الصافات،آية 3
: ، وامللطى6/640قق كتاب الشريعة إسناده ال بأس به ورواه ابن بطة يف اإلبانة ، وقال حم1/336اآلجرى يف الشريعة  4

 .15-35/13وابن عساكر.55" أ"والفرياىب يف القدر خمطوط ورقة  101التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ص
وابن عساكر ج .53إسناده صحيح، والفرياىب يف القدر ورقة ب: ،وقال احملقق336 -1/331اآلجري يف الشريعة  5

15/35. 
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 :1مناظرة الرافضة

 :، فقال-رمحه اهلل تعاىل-الصادق 2جاء رجل من الرافضة إىل جعفر بن حممد: بن صاحل قال علي 

 :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، فرد عليه السالم فقال الرجل

 يابن رسول اهلل من خري الناس بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ -1

 .اهلل عنهأبو بكر الصديق رضي : فقال جعفر الصادق رمحة اهلل عليه

 وما احلجة يف ذلك؟: قال -6

إال تنصروه فقد نصره اهلل إذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها يف الغار إذ يقول :)قوله عز وجل : قال
فمن يكون أفضل من اثنني اهلل  3(ن اهلل معنا فأنزل اهلل سكينته عليه وأيده جبنود مل تروها'لصاحبه ال حتزن 

 !أحد أفضل من أيب بكر إال النيب صلى اهلل عليه وسلم؟ثالثهما؟ وهل يكون 

فإن علي بن أيب طالب عليه السالم بات على فراش النيب صلى اهلل عليه وسلم غري جزع : قال له الرافضي -4
 .وال فزع

 .وكذلك أبو بكر كان مع النيب صلى اهلل عليه وسلم غري جزع وال فزع: فقال له جعفر

 !.هلل تعاىل يقول خبالف ما تقولفإن ا: قال له الرحل -3

 وما قال؟: قال له جعفر

 أفلم يكن ذلك اجلزع خوفاً؟ (( إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهلل معنا))قال اهلل تعاىل : قال

ألن احلزن غري اجلزع والفزع، كان حزن أيب بكر أن يقتل النيب صلى اهلل عليه وسلم، وال ! ال: قال له جعفر
فكان حزن على دين اهلل وعلى نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومل يكن حزنه على نفسه كيف يدان بدين اهلل 

 !حس وال ناف: وقد ألسعته أكثر من مئة حريش فما قال

                                                           
: قال ابن تيمية. ومسوا رافضة ألهنم رفضوا إمامة زيد بن علي ملا رفض التربؤ من أيب بكر وعمر .هم غالة الشيعة كما سبق 1

دون خيار أولياء اهلل تعاىل ، من النبيني ، من السابقني األوليني من املهاجرين و هم أعظم ذوي األهواء جهاًل و ظلماً يعا)
يوالون الكفار و املنافقني من اليهود و النصارى و  -رضي اهلل عنهم و رضوا عنه  -األنصار و الذين اتبعوهم بإحسان 

 .1/60منهاج السنة النبوية ، ج. (. …املشركني و أصناف امللحدين ، 
بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامشي أبو عبد اهلل املعروف بالصادق صدوق فقيه إمام من جعفر  2

 .131ص/1تقريب التهذيب ج. التابعني مات سنة مثان وأربعني ومائة 
 {30التوبة } 3
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إمنا وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة )فإن اهلل تعاىل قال : قال الرافضي -5
علي بن أيب طالب حني تصدق خبامته وهو راكع فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم نزل يف 1( وهم راكعون

 (.احلمد هلل الذي جعلها يف ويف أهل بييت)

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم ))اآلية اليت قبلها يف السورة أعظم منها، قال اهلل تعاىل : فقال له جعفر
وكان االرتداد بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ ارتدت 2 ((عن دينه فسوف يأيت اهلل بقوم حيبهم وحيبونه

الرجل الذين كانوا يتنصرون به : العرب بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، واجتمعت الكفار بنهاوند وقالوا
لو منعوين : اقبل منهم الصالة، ودع هلم الزكاة، فقال: قد مات، حىت قال عمر رضي اهلل عنه -يعنون النيب  -

عقاال مما كانوا يؤدون إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقاتلتهم عليه ولو اجتمع علي عدد احلجر واملدر 
 .وكانت هذه اآلية أفضل أليب بكر. والشوك والشجر واجلن وإلنس لقاتلتهم وحدي

نزلت يف علي عليه (( النيةالذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سراً وع: ))فإن اهلل تعاىل قال: قال له الرافضي -2
 .السالم كان معه أربعة دنانري فأنفق ديناراً بالليل وديناراً بالنهار وديناراً سراً وديناراً عالنية فنزلت فيه هذه اآلية

والليل إذا ))أليب بكر رضي اهلل عنه أفضل من هذه يف القرآن، قال اهلل تعاىل : فقال له جعفر عليه السالم
والنهار إذا جتلى وما خلق الذكر واألنثى إن سعيكم لشىت فأما من أعطى وأتقى وصدق ))، قسم اهلل(( يغشى

(( الذي يؤيت ماله يتزكى))أبو بكر (( وسيجنبها األتقى))أبو بكر (( فسنيسره لليسرى))أبو بكر (( باحلسىن
بو بكر، أنفق ماله أ(( وما ألحد عنده من نعمة جتزى إال ابتغاء وجه ربه األعلى ولسوف يرضى))أبو بكر 

على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أربعني ألفًا حىت جتلل بالعباء، فهبط جربيل عليه السالم فقال اهلل العلي 
اقرأ على أيب بكر مين السالم، وقل له أراض أنت عين يف فقرك هذا، أم : األعلى يقرئك السالم، ويقول

ووعده . يب راض، أنا عن ريب راض، أنا عن ريب راضأنا عن ر ! أسخط على ريب عز وجل؟: ساخط؟ فقال
 .اهلل أن يرضيه

أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهلل واليوم ))فإن اهلل تعاىل يقول : قال الرافضي -0
 .نزلت يف علي عليه السالم 3((اآلخر وجاهد يف سبيل اهلل ال يستوون عند اهلل

ال يستوي منكم من أنفق من قبل ))أليب بكر مثلها يف القرآن، قال اهلل تعاىل : فقال له جعفر عليه السالم
وكان أبو بكر أول 4(( الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكاًل وعد اهلل احلسىن

                                                           

 {55املائدة } 1
 {53املائدة } 2
 {18التوبة } 3
 {10احلديد } 4
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ء املشركون وقد جا. من أنفق ماله على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأول من قاتل، وأول من جاهد
ويلكم : فضربوا النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت دمي، وبلغ أيب بكر اخلرب فأقبل يعدو يف طرق مكة يقول

أتقتلون رجاًل أن يقول ريب اهلل، وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فرتكوا النيب صلى اهلل عليه وسلم وأخذوا أبا 
 .بكر فضربوه، حىت ما تبني أنفه من وجهه

من جاهد يف اهلل، وأول من قاتل مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأول من أنفق ماله، وقد وكان أول 
 (( .ما نفعين مال كمال أيب بكر: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .قال الرافضي فإن علياً مل يشرك باهلل طرفة عني -0

(( والذي جاء بالصدق))،قال اهلل تعاىل فإن اهلل أثىن على أيب بكر ثناًء يغين عن كل شئ: قال له جعفر
 .أبو بكر 1((وصدق به))حممد صلى اهلل عليه وسلم، 

آية التصديق : صدقت، فنزلت فيه هذه اآلية: وكلهم قالوا للنيب صلى اهلل عليه وسلم كذبت وقال أبو بكر
 .خاصة، فهو التقي النقي املرضي الرضي، العدل املعدل الويف

قل ال أسألكم عليه إال املودة يف ))ب علي فرض يف كتاب اهلل؛ قال اهلل تعاىل فإن ح: قال الرافضي -8
 ((القرىب

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين ))أليب بكر مثلها، قال اهلل تعاىل : قال جعفر
  2((سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا ربنا انك غفور رحيم

 .فأبو بكر هو السابق باإلميان، فاالستغفار له واجب وحمبته فرض وبغضه كفر

احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، وأبومها خري )فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : قال الرافضي -10
 (منهما

عليه  أليب بكر عند اهلل أفضل من ذلك؛ حدثين أب عن جدي عن علي بن أيب طالب: قال له جعفر
كنت عند النيب صلى اهلل عليه وسلم وليس عنده غريي، إذ طلع أبو بكر وعمر رضي اهلل : السالم قال

يا علي هذان سيدا كهول أهل اجلنة وشباهبما فيما مضى من سالف )عنهما، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم
فما (ال ختربمها يا علي ما داما حيني.نيالدهر يف األولني وما بقي يف غابره من اآلخرين، إال النبيني واملرسل

 .أخربت به أحداً حىت ماتا

 فأيهما أفضل فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أم عائشة بنت أيب بكر؟: قال الرافضي -11
                                                           

 {44الزمر} 1
 {10احلشر} 2
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 ،(( حم والكتاب املبني))، (( يس والقرآن احلكيم))بسم اهلل الرمحن الرحيم : فقال جعفر

 !ل فاطمة ابنة النيب صلى اهلل عليه وسلم أم عائشة بنت أيب بكر، تقرأ القرآن؟أسألك أيهما أفض: فقال

عائشة بنت أيب بكر زوجة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معه يف اجلنة، وفاطمة بنت : فقال له جعفر
 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سيدة نساء أهل اجلنة

 .سلم لعنه اهلل، والباغض البنة رسول اهلل خذله اهللالطاعن على زوجة رسول اهلل صلى اهلل عليه و 

 .عائشة قاتلت علياً، وهي زوجة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: فقال الرافضي -16

  1((وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهلل))نعم، ويلك قال اهلل تعاىل : فقال به جعفر

 ي يف القرآن؟توجد خالفة أيب بكر وعمر وعثمان وعل: قال له الرافضي -14

وهو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض )قال اهلل تعاىل.قال نعم، ويف التوراة واإلجنيل
  2((درجات

  3((أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم خلفاء األرض))وقال تعاىل 

ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى ))وقال تعاىل 
 4(( هلم

 يابن رسول اهلل، فأين خالفتهم يف التوراة واإلجنيل؟: قال الرافضي -13

عمر بن اخلطاب، (( أشداء على الكفار))أبو بكر، (( حممد رسول اهلل والذين معه: ))قال له جعفر
علي بن أيب طالب (( تراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضاًل من اهلل ورضواناً ))عثمان بن عفان، (( اء بينهمرمح))
ذلك مثلهم يف ))أصحاب حممد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، (( سيماهم يف وجوههم من أثر السجود))

 (( .التوراة ومثلهم يف اإلجنيل

رسول اهلل واخللفاء من بعده أيب بكر وعمر وعثمان وعلي، مث  حممد: ما معىن يف التوراة واإلجنيل؟ قال: قال
عمر (( فأستغلظ))أبو بكر (( كزرع أخرج شطأه فآزره))قال اهلل تعاىل ! ويلك: ، قال! لكزه يف صدره

وعد اهلل الذين آمنوا ))علي بن أيب طالب (( يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار))عثمان (( فاستوى على سوقه))
أصحاب حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رضي اهلل عنهم، (( احلات منهم مغفرة وأجراً عظيماً وعملوا الص

                                                           
 {54األحزاب } 1
 { 125األنعام}2
 {26النمل} 3
 {55النور} 4
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أنا أول من ))قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ، حدثين أيب عن جدي عن علي بن أيب طالب قال!ويلك
دي قّرب اخللفاء من بعدك تنشق األرض عنه وال فخر، ويعطيين اهلل من الكرامة ما مل يعط نيب قبلي، مث ينا

عبد اهلل بن عثمان أبو بكر الصديق، فأول من ينشق عنه األرض بعدي : يا رب ومن اخللفاء؟ فيقول: فأقول
 .أبو بكر، فيوقف بني يدي اهلل، فيحاسب حساباً يسرياً، فيكسى حلتني خضراوتني مث يوقف أمام العرش

: وأوداجه تشخب دمًا فيقول من فعل بك هذا؟ فيقولمث ينادي مناٍد أين عمر بن اخلطاب؟ فيجئ عمر 
عبد املغرية بن شعبة، فيوقف بني يدي اهلل وحياسب حسابًا يسريًا ويكسى حلتني خضراوتني، ويوقف أمام 

 .العرش

فالن بن فالن، فيوقف : مث يؤتى عثمان بن عفان وأوداجه تشخب دمًا فيقال من فعل بك هذا؟ فيقول
 .ساباً يسرياً ويكسى حلتني خضراوتني، مث يوقف أمام العرشبني يدي اهلل فيحاسب ح

عبد الرمحن بن : مث يدعى علي بن أيب طالب فيأيت وأوداجه تشخب دمًا فيقال من فعل بك هذا؟ فيقول
 .ملجم، فيوقف بني يدي اهلل وحياسب حساباً يسرياً ويكسى حلتني خضراوتني، ويوقف أمام العرش

أبو بكر (( وجئ بالنبيني والشهداء))، هذا يف القرآن؟ قال نعم قال اهلل تعاىل يابن رسول اهلل: قال الرجل
 ((وقضي بينهم باحلق وهم ال يظلمون))وعمر وعثمان وعلي 

يابن رسول اهلل، أيقبل اهلل توبيت مما كنت عليه من التفريق بني أيب بكر وعمر وعثمان : فقال الرافضي
أما انك لو مت وأنت خمالفهم مت على غري .كثر من االستغفار هلمنعم، باب التوبة مفتوح فأ: وعلي؟ قال

 1 .فتاب الرجل ورجع عن مقالته وأناب. فطرة اإلسالم وكانت حسناتك مثل أعمال الكفار هباًء منثوراً 

 :مناظرة النساء
هذا زوجك الذي حيدث عن ! وقال مكي بن إبراهيم دخلت امرأة جهم على زوجيت فقالت يا أم إبراهيم 

 2.وكانت بادية األسنان: قال! جنره الذي جنر أسنانك : من جنره ؟ قالت ! العرش 

 :مناظرة أيب حنيفة للخوارج

جرت بني اإلمام وبني اخلوارج، وكان اخلوارج يرون أن مرتكب الكبرية كافر، وأما أبو حنيفة فريى أن  مناظرة
 .مرتكب الكبرية مذنب وليس بكافر

                                                           
الطبعة األوىل ،دار .104-84من ص.مناظرة جعفر بن حممد الصادق مع الرافضي حتقيق دعلي بن عبد العزيز آل شبل 1

 .الوطن
 181ص/1معارج القبول ج 2
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هاتان جنازتان على باب املسجد، أما : "يريدون مناظرة أيب حنيفة وقالوا له جاء وفد من هؤالء اخلوارج
إحدامها فجنازة رجل شرب اخلمر حىت كظته وحشرج هبا فمات، واألخرى جنازة امرأة زنت، حىت إذا أيقنت 

 ،"ال" :قالوا "من أي امللل كانا؟ أمن اليهود؟: "فقال اإلمام متسائالً  ".باحلبل قتلت نفسها
ملة : "قالوا "فمن أي امللل كانا؟: "قال ".ال: "قالوا "أفمن اجملوس؟: "قال ،"ال: "قالوا "أمن النصارى؟": قال

 الشهادة، أهي من اإلميان ثلث أو فأخربوين عن هذه: "قال ،" اهلل وأن حممداً عبده ورسولهتشهد أن ال إله إال
: قالوا "فكم هي من اإلميان؟: "قال  ،"وال مخسًا  إن اإلميان ال يكون ثلثًا وال ربعاً : "قالوا "ربع أو مخس؟

دع عنك هذا، : "قالوا له ".تم وأقررمت أهنما كانا مؤمنني؟فما سؤالكم إياي عن قوم زعم: " قال ،"اإلميان كله"
انوا أما إذا أبيتم فإين أقول فيهما ما قاله نيب اهلل إبراهيم يف قوم ك: "قال "أهل اجلنة مها أم من أهل النار؟أمن 

، وأقول فيهما ما قاله نيب اهلل 1{ َفَمن تَِبَعيِن فَِإنَُّه ِمينِّ َوَمْن َعَصاين فَِإنََّك َغُفور  رَِّحيم  }:  أعظم جرمًا منهما
بـُْهْم فَِإنَـُّهْم ِعَباُدَك َوِإن تـَْغِفْر هَلُْم فَِإنََّك أَنَت }:  ًا منهماــــــعيسى يف قوم كانوا أعظم جرم اْلَعزِيُز ِإن تـَُعذِّ

َواتَـّبَـَعَك اأْلَْرَذُلوَن، قَاَل َوَما ِعْلِمي مبَا َكانُوا  قَاُلوا أَنـُْؤِمُن َلكَ }: ، وأقول فيهما ما قال نيب اهلل نوح إذ 2{ احلَِْكيمُ 
: ،وأقول ما قال نوح عليه السالم 3{يـَْعَمُلوَن، ِإْن ِحَسابـُُهْم ِإالَّ َعَلى َريبِّ َلْو َتْشُعُروَن، َوَما أَنَا ِبطَارِِد اْلُمْؤِمِننيَ 

 ". 4{ذًا لَِّمَن الظَّاِلِمنيَ اَل أَُقوُل لِلَِّذيَن تـَْزَدرِي أَْعيـُُنُكْم َلن يـُْؤتِيَـُهُم الّلُه َخرْيًا الّلُه أَْعَلُم مبَا يف أَنُفِسِهْم ِإينِّ إِ }
 5.وعندما مسع اخلوارج هذا املنطق ألقوا سالحهم وانصرفوا

 :مناظرة أخرى
فقال مّم أتوب ؟ قال من !تب : دخل الضحاك بن قيس اخلارجي مسجد الكوفة وقال أليب حنيفة 

بل أناظرك ؛قال فإن اختلفنا يف شيء : ،قال !!تقتلين أو تناظرين ؟: فرد قائاًل أبو حنيفة ! .جتويزك التحكيم
اقعد فاحكم : ضحاك فقال أبو حنيفة لرجل من أصحاب ال.اجعل أنت من شئت: قال !فمن بيين وبينك ؟

قال فأنت جّوزت  . نعم: قال ( أترضى هبذا بيين وبينك؟) مث قال للضحاك  بيننا فيما خنتلف فيه إن اختلفنا،
 .؛ فانقطعت حجته.!!!! التحكيم 

  

                                                           
 .42: سورة إبراهيم 1
 110: املائدةسورة  2
 .113-111: الشعراءسورة  3
 .41: سورة هود 4
 .154-156اإلمام األعظم أبو حنيفة النعمان، تأليف الدكتور مصطفى الشكعة، ص 5
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 :1مناظرة األوزاعي للسفاح

إيل، وكان قتل يومئذ ملا فرغ عبد اهلل بن علي من قتل بين أمية، بعث : مسعت األوزاعي، يقول: قال الفريايب
: نيفا وسبعني بالكافركوبات إال رجال واحدا فدخلت عليه، وقد أقام أولئك اجلند بالسيوف والعمد، قال

قد علمت من : ما تقول يف دماء بين أمية؟ فحدت، قال: فدخلت فسلمت، فأشار بيده، فقعدت فقال
كان هلم : فحدت أيضا، فقلت: لوما لقيت مفوها مثله قط، قا: حيث حدت أجب إيل ما سألتك، قال

ما جعلين وإياهم وال عهد : فقال يل: عليك عهد، وإن كان ينبغي لك أن تفي هلم بالعهد الذي جعلته، قال
ال حيل قتل : " هي عليك حرام، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: هلم علي، ما تقول يف دمائهم؟ قلت

أوليست : ومل ويلك؟ قال: ، فقال يل"زاين، واملرتد عن اإلسالم الدم بالدم، والثيب ال: مسلم إال يف ثالث
اخلالفة وصية من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قاتل عليها علي رضي اهلل عنه بصفني؟ قلت لو كانت 

: فنكس ونكست انتظر قال: اخلالفة وصية من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما رضي علي باحلكمني، قال
فقمت فجعلت ال أخطو خطوة إال ظننت : أي اذهب، قال: فأشار بيده هكذا: البول، قال: تفأطلت مث قل

 .2أن رأسي يقع عندها

 3مناظرة داود بن أبي هند

قال سعيد بن عامر قال داود بن أيب هند أتيت الشام فلقيين غيالن فقال يا داود إين أريد أن أسألك عن 
ن مسألتني قال سل يا داود قلت أخربين ما أفضل ما أعطي مسائل قلت سلين عن مخسني مسألة وأسألك ع

ابن آدم قال العقل قلت فاخربين عن العقل هو شيء مباح للناس من شاء أخذه ومن شاء تركه أو هو مقسوم 
قلت انقطع فكذلك قسم اهلل اإلميان واألديان وال قوة إال : قال الذهيب معلقا.4بينهم قال فمضى ومل جيبين

 .باهلل

                                                           

عبد اهلل بن حممد بن علي بن عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب  أول خلفاء الدولة العباسية أسرف يف القتل حىت وصفوه  1
 3ص/6بالسفاح ، تاريخ أصبهان ج

/  10)و البداية والنهاية( 00: ص)و أخبار الشيوخ وأخالقهم ( 06: ص)بن شيبة  مسند عمر بن اخلطاب ليعقوب 2
 .08ص/45و تاريخ مدينة دمشق ج(.616/  1)و اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( 110

 داود بن أيب هند اإلمام الثبت أبو حممد البصري رأى أنس بن مالك وروى عن أيب العالية وسعيد بن املسيب وأيب عثمان 3
النهدي والشعيب وعكرمة وعنه شعبة واحلمادان وابن علية وحيىي القطان ويزيد بن هارون وكان من حفاظ أهل البصرة 

تذكرة احلفاظ . ومفتيهم حديثه يف الكتب الستة لكن يف البخاري استشهادا قال يزيد بن زريع كان مفيت أهل البصرة
 132ص/1ج

وتذكرة احلفاظ  400ص/2سري أعالم النبالء ج و 110ص/10شق جتاريخ مدينة دم و 84ص/4حلية األولياء ج 4
 .130ص/1ج
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 :مناظرة إياس بن معاوية بن قرة للقدرية
عن حبيب بن الشهيد عن إياس بن معاوية قال ما خاصمت أحدا من أهل األهواء بعقلي كله إال القدرية 

 .1قال قلت أخربوين عن الظلم ما هو قالوا أخذ ما ليس له قال قلت فإن اهلل تعاىل له كل شيء

ؤوا برجل إىل إياس بن معاوية فقالوا هذا يتكلم يف القدر قال جا:قال حبيب بن الشهيد :ويف رواية أخرى
فقال إياس ما تقول قال أقول إن اهلل عز وجل قد أمر العباد وهناهم وأن اهلل ال يظلم العباد شيئا فقال له إياس 
 خربين عن الظلم تعرفه أو ال تعرفه قال بلى أعرفه قال فما الظلم عندك قال أن يأخذ الرجل ما ليس له قال

 .2فمن أخذ ما له ظلم قال ال قال اآلن عرفت الظلم

 :مناظرة ربيعة للقدرية وغيالن
لئن كنتم :عن أنس بن عياض أن ربيعة بن أيب عبد الرمحن وقف على قوم وهم يتذاكرون شأن القدر فقال

والشر ملا يف أيديكم أعظم مما يف يدي ربكم ؛ إن كان اخلري ! صادقني وأعوذ باهلل أن تكونوا صادقني
 .3!بأيديكم

 :مناظرته لغيالن
أنت الذي تزعم أن اهلل عز وجل حيل أن !يا ربيعة : وعن أنس بن عياض أن غيالن وقف على ربيعة فقال

 .4أفأنت الذي تزعم أن اهلل يعصى قسرا! يعصى؟ قال ويلك يا غيالن

قال كان يل صديق من أهل بيت خوالن من خضور يقال له أبو مشر ذو خوالن قال  5عن داود بن قيسو 
فخرجت من صنعاء أريد قريته فلما دنوت منها وجدت كتابا خمتوما يف ظهره إىل أيب مشر ذي خوالن فجئته 

فضيعه فوجدته مهموما حزينا فسألته عن ذلك فقال قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء يل كتبوا أيل كتابا 
الرسول فبعثت معه من رقيقي من يلتمسه بني قرييت وصنعاء فلم جيدوه وأشفقت من ذلك قلت فهذا الكتاب 
قد وجدته فقال احلمد هلل الذي أقدرك عليه ففضه فقرأه فقلت اقرأنيه قال إين ألستحدث سنك قلت وما فيه 

                                                           

السنة لعبد اهلل بن أمحد  و 281ص/3اعتقاد أهل السنة ج و 645ص/1القدر ج و 163ص/4حلية األولياء ج 1
اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية  و 655ص/1القضاء والقدر ج و 086ص/6الشريعة ج و 360ص/6ج
 605ص/6ج

 605ص/6اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ج 2
 620ص/4حلية األولياء ج 3
 .املصدر السابق 4
داود بن قيس الفراء الدباغ أبو سليمان القرشي موالهم املدين ثقة فاضل من اخلامسة .  188ص/1تقريب التهذيب ج 5

 3مات يف خالفة أيب جعفر خت م 
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الك قال من أين تعرفهم قلت إين قال ضرب الرقاب قلت لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء يف زكاة م
وأصحاب يل جنالس وهب بن منبه فيقول لنا احذروا أيها األحداث األغمار هؤالء احلروراء ال يدخلوكم يف 

بسم اهلل الرمحن الرحيم إىل أيب مشر ذي :رأيهم املخالف فإهنم عرة هلذه األمة فدفع إيل الكتاب فقرأته فإذا فيه 
اهلل إليك الذي ال إله إال هو ونوصيك بتقوى اهلل وحده ال شريك له فإن دين  خوالن سالم عليك فإنا حنمد

اهلل رشد وهدى يف الدنيا وجناة وفوز يف اآلخرة وإن دين اهلل طاعة اهلل وخمالفة من خالف سنة نبيه وشريعته 
والية اهلل  فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي إن شاء اهلل ما افرتض اهلل عليك من حقه يستحق بذلك

ووالية أوليائه والسالم عليك ورمحة اهلل فقلت له فإين أهناك عنهم قال وكيف أتبع قولك واترك قول من هو 
أقدم منك قال قلت أفتحب أن ندخلك على وهب بن منبه حىت تسمع قوله وخيربك خربهم قال نعم فنزلت 

سعود بن عوف وايل على اليمن وحتويل ونزل معي إىل صنعاء مث غدونا حىت أدخلته على وهب بن منبه وم
عروة بن حممد قال علي يعين إبن املديين هو عروة ابن حممد بن عطية السعدي والئه هلم من سعد بن بكر بن 
هوازن فوجدنا عند وهب نفرا من جلسائه فقال يل بعضهم من هذا الشيخ فقلت هذا أبو مشر ذي خوالن من 

 قالوا فال يذكرها قلت إهنا حاجة يريد أن يستشريه يف بعض أمره فقام أهل حضور وله حاجة إىل أيب عبد اهلل
القوم وقال وهب ما حاجتك يا ذا خوالن فهرج وجنب من الكالم فقال يل وهب عرب عن شيخك فقلت نعم 

ه يا أبا عبد اهلل إن ذا خوالن من أهل القرآن وأهل الصالح فيما علمنا واهلل أعلم بسريرته فأخربين أنه عرض ل
نفر من أهل صنعاء من أهل حروراءفق الوا له زكاتك اليت تؤديها إىل األمراء ال جتزي عنك فيما بينك وبني اهلل 
ألهنم ال يضعوهنا يف مواضعها فأدها إلينا فأنا نضعها يف مواضعها نقسمها يف فقراء املسلمني ونقيم احلدود 

د ذكره أنه يؤدي إليهم الثمرة للواحد مائة فرق على ورأيت أن كالمك يا أبا عبد اهلل أشفى له من كالمي ولق
رواية ويبعث هبا مع رفيقه فقال له وهب يا ذا خوالن أتريد أن تكون بعد الكرب حروريا تشهد على من هو خري 
منك بالضاللة فماذا أنت قائل هلل غدا حني يقفك اهلل ومن شهدت عليه اهلل يشهد له باإلميان وأنت تشهد 

اهلل يشهد له باهلدى وأنت تشهد عليه بالضاللة فأين تقع إذا خالف رأيك أمر اهلل وشهادتك عليه بالكفر 
شهادة اهلل أخربين يا ذا خوالن ما يقولون لك فتكلم عند ذلك ذو خوالن وقال لوهب إهنم يأمروين أن ال 

ذبة فأما قوهلم يف أتصدق إال على من يرى رأيهم وال أستغفر إال له فقال له وهب صدقت هذه حمنتهم الكا
ذكر أن إمرأة من أهل اليمن دخلت النار يف هرة  صلى اهلل عليه وسلم  الصدقة فإنه قد بلغين أن رسول اهلل 

ربطتها فال هي أطعمتها وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض وإنسان ممن يعبد اهلل ويوحده وال يشرك به 
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ( واهلل يقول يف كتابه شيئا أحب إىل اهلل من أن يطعمه من جوع أو هرة 

ا قمطريرا ويتيما وأسريا إمنا نطعمكم لوجه اهلل ال نريد منكم جزاء وال شكورا إنا خناف من ربنا يوما عبوس
( حىت بلغ ) فوقاهم اهلل شر ذلك اليوم ( يقول يوما غضوبا على أهل معصيته ليغضب اهلل عليهم عسريا )

مث قال وهب ما كاد تبارك وتعاىل أن يفرغ من تعديد ما أعد اهلل هلم بذك الطعام يف ) مشكورا  وكان سعيكم
واملالئكة ( حم عسق)اجلنة وأما قوهلم ال تستغفروا إال ملن رأى رأيهم أفهم خري من املالئكة واهلل يقول يف سورة
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كانت املالئكة ليقدروا على ذلك وال وأنا أقسم باهلل ما  ) يسبحون حبمد رهبم  و يستغفرون ملن يف األرض 
( وإنه أثبت هذه اآلية يف سورة ) ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ( ليفعلوا حىت أمروا به ألن اهلل قال 

الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون ( الكربى قال ) حم ( وفسرت يف ) حم عسق 
أليات أال ترى يا ذا خوالن أين قد أدركت صدر اإلسالم فواهلل ما كانت ا) به ويستغفرون للذين آمنوا 

للخوارج مجاعة قط إال فرقها اهلل على شر حاالهتم وما أظهر أحد منهم رأيه قط إال ضرب اهلل عنقه وما 
اجتمعت األمة على رجل قط من اخلوارج ولو أمكن اهلل اخلوارج من رأيهم لفسدت األرض وقطعت السبل 

احلج من بيت اهلل احلرام وإذا لعاد أمر اإلسالم جاهلية حىت يعود الناس يسثغيثون برؤوس اجلبال كما  وقطع 
كانوا يف اجلاهلية وإذا لقام أكثر من عشرة أو عشرين رجال ليس منهم رجل إال وهو يدعو إىل نفسه باخلالفة 

على بعض بالكفر حىت يصبح ومع كل رجل منهم أكثر من عشرة اآلف بقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم 
الرجل املؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله ال يدري اين يسلك أو مع من يكون غري أن اهلل 
حبكمه وعلمه ورمحته نظر هلذه األمة فأحسن النظر هلم فجمعهم وألف بني قلوهبم على رجل واحد ليس من 

عوارت ذراريهم ومجع به فرقتهم وأمن به سبلهم وقاتل به عن اخلوارج فحقن اهلل به دماءهم وسرت به عوراهتم و 
بيضة املسلمني عدوهم وأقام به حدودهم وأنصف به مضلومهم وجاهد بظاملهم رمحة من اهلل رمحهم هبا فقال 

واعتصموا حببل اهلل مجيعا ( ال وق) العاملني ( إىل ) ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض ( اهلل تعاىل يف كتابه 
فأين هم من هذه اآلية ) األشهاد ( إىل ) إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ( وقال اهلل تعاىل ) هتتدون ( حىت بلغ )

فلو كانوا جند اهلل ) هلم الغالبون ( إىل ) ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني ( فلوا كانوا مؤمنني نصروا وقال 
نصر ( حىت بلغ ) ولقد أرسلنا من قبلك رسال إىل قومهم ( ىل غلبوا ولو مرة واحدة يف اإلسالم وقال اهلل تعا

( حىت ) وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم ( فلو كانوا مؤمنني نصروا وقال ) املؤمنني 
فإين هم من هذا أهل كان ألحد منهم قط أخرب إىل اإلسالم من يوم عمر بن اخلطاب ) ال يشركون يب شيئا 

هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على ( خليفة وال مجاعة وال نظر فقد قال اهلل تعاىل  بغري
وأنا أشهد أن اهلل قد أنفذ لإلسالم ما وعدهم من الظهور والتمكني والنصر على عدوهم ومن ) الدين كله 

قبلة وأهل اإلقرار بشرائع خالف رأي مجاعتهم وقال وهب ال يسعك يا ذا خوالن من أهل التوحيد وأهل ال
أنؤمن لك واتبعك ( اإلسالم وسننه وفرائضه وما وسع نيب اهلل نوحا من عبدة األوثان والكفار إذ قال له قومه 

( إبراهيم من عبدة األصنام إذ قال أو ال يسعك منهم ما وسع نيب اهلل وخليله) تشعرون ( حىت بلغ ) األرذلون 
أوال يسعك يا ذا خوالن منهم ما وسع عيسى من ) غفور رحيم ( حىت بلغ ) واجنبين وبين أن نعبد األصنام 

الكفار الذين اختذوه إهلا من دون اهلل إن اهلل قد رضي قول نوح وقول إبراهيم وترك قول عيسى إىل يوم القيامة 
وال ) احلكيم إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز ( ليقتدي به املؤمنون ومن بعدهم يعين 

خيالفون قول أنبياء اهلل ورأيهم فيمن يقتدي إذا مل يقتد بكتاب اهلل وقول أنبيائه ورأيهم واعلم أن دخولك علي 
رمحة لك إن مسعت قويل وقبلت نصيحيت لك وحجة عليك غدا عند اهلل إن تركت كتاب اهلل وعدت إىل رأي 
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كاتك املفروضه فأدها إىل من واله اهلل أمر هذه األمة احلروراء قال ذو خوالن فما تأمرين فقال وهب انظر ز 
ومجعهم عليه فإن امللك من اهلل وحده وبيده يؤتيه اهلل من يشاء وينزعه ممن يشاء فمن ملكه اهلل مل يقدر أحد 
أن ينزعه منه فإذا أديت الزكاة املفروضة إىل وايل األمر برئت منها فإن كان فضل فصل به أرحامك ومواليك 

نك من أهل احلاجة وضيف إن ضافك فقام ذو خوالن فقال أشهد إين نزلت عن رأي احلرورية وصدقت وجريا
  1.ما قلت فلم يلبث ذو خوالن إال يسريا حىت مات

أن إياس بن معاوية خرج من الشام قاصداً احلج، فركب معه يف احملارة غيالن  :"وساقها ابن كثري بلفظ آخر
، ، فمكثا ثالثاً، ال يكلم أحدمها اآلخر، فلما كان بعد ثالث، حتادثا، القدري وال يعرف أحدمها صاحبه

: فتعارفا، فتعجب كل واحد من اجتماعه مع صاحبه؛ ملباينة ما بينهما يف االعتقاد يف القدر، فقال لـه إياس
) هدانا اهلل  احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن: هؤالء أهل اجلنة يقولون حني يدخلون اجلنة"

،مث ذكر لـه سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا( وتقول املالئكة ) ربنا غلبت علينا شقوتنا ( ويقول أهل النار 
العزيز،  من أشعار العرب،وأمثال العجم، ما فيه إثبات القدر، مث اجتمع أخرى إياس وغيالن عند عمر بن عبد

الكالم حىت اعرتف غيالن بالعجز، وأظهر التوبة، فدعا عليه  فناظر بينهما فقهره إياس، وما زال حيصره يف
 .(2)"عمر إن كان كاذباً، فاستجاب اهلل منه؛ فأمكن من غيالن، فـَُقِتَل وُصِلَب بعد ذلك، وهلل احلمد واملنة

سكت غيالن عن الكالم يف القدر طيلة فرتة خالفة يزيد " -رمحه اهلل تعاىل-وبعد وفاة عمر بن عبدالعزيز 
ألست كنت عاهدت اهلل ِلُعَمَر أنك ال َتَكلَُّم يف : "عبدامللك، فلما مان يزيد، أرسل إليه هشام، فقل لـه بن

ال أَقَاَليِن اهلل، إن أنا أقلتك، يا عدو اهلل، فأحضر لـه : أَِقِلين، يا أمري املؤمنني، قال: شيء من كالمك؟ قال
األوزاعي، : من هلذا القدري؟ قالوا: بعدها؛ حيث قال هشاماإلمام األوزاعي؛ ليناقشه املناقشة اليت ُصِلَب 

 (.3")فأرسل إليه، وكان بالساحل

إن شئت سألتك عن واحدة، وإن شئت عن : "قال لـه األوزاعي: وقد روى الاللكائي هذه املناظرة فيها-
ل تعلم أنه ه: --أخربين عن اهلل : ، قال األوزاعي سل عما بدا لك: ثالثة، وإن شئت عن أربع، فقال

: يا أمري املؤمنني، هذه واحدة، مث قلت لـه: ليس عندي يف هذا شيء، فقلت: قضى على ما هنى؟ قال
يا أمري املؤمنني، هذه اثنان، مث : هذه أشد من األوىل، فقلت: هل تعلم أن اهلل حال دون ما أمر؟ قال: أخربين

يا أمري املؤمنني، هذه : شد من األوىل والثانية، فقلتهذه أ: هل تعلم أن اهلل أعان على ما حرَّم؟ قال: قلت لـه
 .، فأمر به هشام فضربت عنقه ثالث قد حلَّ هبا ضرب عنقه

                                                           
 400ص/24تاريخ مدينة دمشق ج 1
 .8/438" البداية والنهاية"يف ابن كثري ( 2)
 .6/630ابن عساكر ( 3)
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هل يعلم أن اهلل : نعم، يا أمري املؤمنني، سألته: يا أبا عمرو، فسَّر لنا هذه املسائل، فقال: مث قال لألوزاعي
هل يعلم أن اهلل قضى،وحال : وسألته !ليه بأكلهاأكل الشجرة، مث قضى ع قضى على ما هنى؟ هنى آدم عن

هل يـَْعَلُم أن اهلل أعان على ما : دون ما أمر؟ أمر إبليس بالسجود آلدم مث حال بينه وبني السجود، وسألته
والرابعة ما هي يا أبا عمرو؟ : قال هشام. حرَّم؟ َحرََّم امليتة، والدم، مث أعاننا على أكلها وقت االضطرار إليه

دون اهلل، : مع اهلل، فقد اختذ مع اهلل شريكا، أو قال: مشيئتنا مع اهلل، أم دون اهلل؟ فإن قال: كنت أقول  :قال
حياة اخللق وِقَوام الدين : فقد انفرد بالربوبية، فأيهما أجابين، فقد حل ضرُب عنقه هبا، قال هشام

 .(1)"العلماءُ 

وال بقول األنبياء، وال بقول أهل  --رضوا بقول اهلل يا أمري املؤمنني، إن القدرية ما : "قال األوزاعي
فاجتباه ربه فجعله من ( اجلنة، وال بقول أهل النار، وال بقول املالئكة، وال بقول أخيهم إبليس، فأما قول اهلل  

قي إال وما توفي) وأما قول األنبياء فما قال شعيب ) ال علم لنا إال ما علمتنا ( وأما قول املالئكة ) الصاحلني 
 .(2) (رب مبا أغويتين( وأما قول أخيهم إبليس ) لو هدانا اهلل هلديناكم )وأما قول أهل النار( باهلل عليه توكلت 

 :كتاب عمر للقدرية 
حدثنا أبو حامد بن جبلة ثنا حممد بن إسحاق السراج ثنا أبو األشعث أمحد بن املقدام ثنا :قال أبو نعيم 

سليم بن نفيع القرشي عن خلف أيب الفضل القرشي عن كتاب عمر بن عبدالعزيز حممد بن بكر الربساين ثنا 
إىل النفر الذين كتبوا إىل مبا مل يكن هلم حبق يف رد كتاب اهلل تعاىل وتكذيبهم بأقداره النافذة يف علمه السابق 

يف أمته أما بعد ؛ الذي ال حد له إال إليه وليس لشيء منه خمرج وطعنهم يف دين اهلل وسنة رسوله القائمة 
فإنكم كتبتم إيل مبا كنتم تسترتون منه قبل اليوم يف رد علم اهلل واخلروج منه إىل ما كان رسول اهلل  صلى اهلل 
عليه وسلم  يتخوف على أمته من التكذيب بالقدر وقد علمتم أن أهل السنة كانوا يقولون االعتصام بالسنة 

د كان كتاب راعا فيه من أصول العلم الكثري ولكين تركته خشية وق.3.....جناة وسيقبض العلم قبضا سريعا
 .اإلطالة

 الخاتمة وأهم النتائج
 .أن للحوار أمهية كبرية يف وحدة األمة وأنه منهج األنبياء مث السلف الصاحل -

 .أن احلوار مشروع ليقام جدار التعاون بني األمة وحسم اخلالفات الكثرية-

 .التعامل مع احلقائق واملخالفنيأن احلوار منهج رباين يف -
                                                           

 .018-3/010الاللكائي ( 1)
 .60/632ابن عساكر ( 2)

 454ص/5حلية األولياء ج( (3
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احلوار البد أن يقوم على أسس علمية من حفظ اهلل تعاىل للوحي وأن ال عصمة إال لنبيه صلى اهلل عليه -
 .،وسلم وأمته حال اجتماعها

احلوار البناء هو ما ينطلق من منطلقات ثابتة حمددة متفق عليها من اعتبار مصادر التشريع املتلقاة عند -
 .من كتاب وسنة وإمجاع وقياس وقول الصحب وغريهااألمة 

أن احلوار ال قيمة له إذا لن تعترب ثوابت األمة هي املنطلق من عصمة الصحابة حني جيمعون وال يكتمون -
 .شيئا ومل خيفوا شيئا أراد اهلل بيانه
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 التوصيات
  الطويل ومن علوم اجلدل أن يقام معاهد وعلوم ومناهج ودورات يف احلوار ويستفاد من تاريخ األمة

املوروثة وقواعد احلوار ويستفاد من تاريخ علم اجلدل وأن تستخلص أهم فوائده وتدرس لطالب الفقه 
 .والعقيدة والدعاة

  أن تكون ماد للحوار وأصوله تدرس يف كليات أصول الدين والشريعة بقدر ما يسمح للتمرس على
اجلدل يكاد ال يعرف عنه ال تدريسا وال تعليما وال تعريف احلوارات النافعة وإقامة املناظرات فإن علم 

 .بقواعد هذا العلم
 جيب أن توقف عليها يف املناهج  إن علم اجلدل علم كبري له تاريخ وتراث كبري ومر مبراحل كثرية

 .الدراسية
 رة هلا يف إن كثريا من أتباع املذاهب اإلسالمية أعطوا عناية كبرية للجدل على أسس باطلة ومنطقية ال مث

 .حني غفلتها بعض مذاهب السنة
 أن يفرق يف البحث والدراسة واملناهج بني جدل الفقهاء واجلدل العقدي بني أتباع املذاهب اإلسالمية. 
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 الفهارس
 فهارس المصادر

  اعده علي بن عبدالعزيز العمرييين / املبادي و املقدمات  -احلد و املوضوع : أثر اجلدل يف أصول الفقه .
، يناير  1314رجب )  0ع -.جملة علمية حمكمة : جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمية 

1884  ) 
  حممد االمني الشنقيطي / آداب البحث واملناظرة. 
  ة لألمني الشنقيطيآداب البحث واملناظر 
  هـ1454 1نشر مجعية النشر والتأليف األزهرية ط. أمحد مكي \آداب البحث واملظرة. 
 آداب البحث واملناظرة، حممد األمني الشنقيطي ،اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة. 
 آداب املناظرة للشيخ عمرو سليم نسخة الكرتونية. 
 م 1808هـ ، 1310 1أدب احلوار و املناظرة لعلي جريشة ط 
 محد بن إبراهيم العثمان حفظه اهلل/ ل الشيخ الدكتور املتقن  أصول اجلدل و املناظرة يف الكتاب و السنة 
 أصول اجلدل وآداب احملاجة يف القرآن الكرمي حملمد علي نوح 
 أصول اجلدل واملناظرة للشيخ محد بن إبراهيم العثمان 
 مكتبة املعارف : عمر بن كثري القرشي أبو الفداء، دار النشرإمساعيل بن : البداية والنهاية، تأليف– 

 .بريوت
 تاريخ اجلدل اليب زهرة  
 تاريخ اجلدل للعالمة أبو زهرة وهو نفيس يف الرصد التارخيي. 
 أيب القاسم علي بن احلسن إبن : تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل، تأليف

حمب الدين أيب سعيد : ، حتقيق1885 -بريوت  -دار الفكر : الشافعي، دار النشرهبة اهلل بن عبد اهلل 
 .عمر بن غرامة العمري

 ترجيح أساليب القرآن البن الوزير اليماين  
  تاليف حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة ؛ حتقيق ودراسة / تنقيح املناظرة يف تصحيح املخابرة

  سلمان بن سامل بن رجاء السحيمي
 دار ابن  : حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، دار النشر: اجلامع الصحيح املختصر، تأليف

 .مصطفى ديب البغا. د: الثالثة، حتقيق: ، الطبعة1800 - 1300 -بريوت  -اليمامة ، كثري 
 دار : شرحممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، دار الن: اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، تأليف

 .أمحد حممد شاكر وآخرون: ، حتقيق-  -بريوت  -إحياء الرتاث العريب 
 الدكتور مسعود بن موسى فلوسى: اجلدل عند االصوليني تأليف 



43 
 

 هـ1602: ت : للصبان حممد بن علي : حاشية الصبان على شرح آداب البحث. 
 عبداهلل بن يوسف اجلديع: ابن قدامة املقدسي ، حتقيق: حكاية املناظرة ىف القران تأليف 
  تصنيف عبداهلل بن أمحد بن حممد املقدسي موفق الدين / حكاية املناظرة يف القرآن مع بعض اهل البدعة

 . بن قدامة ؛ حتقيق عبداهلل بن يوسف اجلديع ا
  هـ1800عبد اهلل زكريا األنصاري ، : حوار املفكرين 
  ـ ه1300. عبد كشك: للشيخ: حوار بني احلق و الباطل. 
  هـ 1305حملمد سعيد البوطي ، : حوار حول مشكالت حضارية. 
  هـ 1850عبد العزيز حليم ، : بقلم : احلوار يف األدب املصري القدمي. 
  يف جملد.ط .حيىي زمزمي / د : تأليف : احلوار يف الكتاب و السنة. 
  ، هـ  1360احلوار من منظور إسالمي عباس احلرازي 
 حممد حميي الدين عبد احلميد مطبعة السعادة القاهرة  \اب البحث واملناظرة رسالة اآلداب يف علم آد

 .هـ1400
  رسالة يف آداب اجلدل واملناظرة للشيخ حمي الدين عبد احلميد 
  شرح عبدالرشيد / الرشيدية على الرسالة الشريفية يف آداب البحث و املناظرة للسيد الشريف اجلرجاين

 ص؛ 111م 1841هـ ، 1450. اجلونغوري 
 دار الفكر : سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار النشر: سنن أيب داود، تأليف-  - ،

 .حممد حميي الدين عبد احلميد: حتقيق
 دار إحياء الرتاث : مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، دار النشر: صحيح مسلم، تأليف

 .اد عبد الباقيحممد فؤ : بريوت، حتقيق -العريب 
  صياغة للمنطق و أصول البحث متمشية مع الفكر : ضوابط املعرفة و أصول االستدالل و املناظرة

 . تأليف عبدالرمحن حسن حنبكة امليداين / االسالمي 
   عبد الرمحن امليداين\ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة 
 خ حنبكة امليداين ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة للشي 
 علم البحث واملناظرة لطاش كربى زاده. 
  علم اجلذل يف علم اجلدل لنجم الدين الطويف حتقيق فولفهارت هاينريشس ،دار النشر فرانز شتاينر

 .نشر مجعية املستشرقني األملانية.بقيسبادن 
  بعض املستشرقني األملان.علم اجلذل يف علم احلدل للطويف احلنبلي وقد حققه 
  لطه عبدالرمحن / يف أصول احلوار و جتديد علم الكالم . 
 كتاب الكافية يف اجلدل لإلمام اجلويين  
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 بريوت،  -دار صادر : حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار النشر: لسان العرب، تأليف
 .األوىل: الطبعة

  (  1310/  1312)  103 - 104، ع 60س  -.جملة اجلامعة االسالمية 
 سسبتمرب  1360مجادى االوىل )  62، ع 63س  -.جملة شهرية ثقافية مصورة : جمللة العربية ا ،

1888  ) 
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 عبد العزيز بن حممد بن علي آل عبد اللطيف.مناظرات ابن تيمية ألهل امللل والنحل مجع وتعليق د 
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 . علي محاية
 حتقيق و تقدمي سعيد ( هـ  006ت : ) دينة ، لعلي بن يوسف الزرندي املناظرة بني مكة و امل ،

شعبان / رجب )  1، ع 12صة مججملة متخص: حيىي عبداهلل املعلمي عامل الكتب / عبدالفتاح 
 ( . 1885فرباير / ، يناير 1315

  إبراهيم نويري / املناظرة صفحة مضيئة من حوار العقل املسلم . 
 حسني الصديق / االسالمي  -عريب املناظرة يف األدب ال . 
  فخرالدين الرازي ابو عبداهلل حممد بن عمر ؛ تقدمي و حتقيق عبداجمليد / مناظرة يف الرد على النصارى

 م 1802هـ ، 1300. النجار 
  إبراهيم بن سليمان اجلبهان / مناظرة مع قس نصراين. 
  املنعم صابر دار القلم بريوت حلمي عبد \املناظرة وأمهيتها يف الدعوة إىل اهلل تعاىل. 
 زاهر عواض االملعى: مناهج اجلدل ىف القران الكرمي ، ملؤلفه 
  تأليف أىب / املنتخب اجلليل من ختجيل من صرف االجنيل ؛ مناظرة بني املؤلف وأحد علماء النصرانية

لناظمه أمحد على / و يليه السؤال العجيب ىف الرد على أهل الصليب . الفضل املالكى املسعودى 
 م 1803هـ ، 1466املليجى 

 ىب حامد الغزاىلأ: املنتخل ىف اجلدل تأليف 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد اا م البييني وعلى لل  وحبي  جعمعني

 
 (8/15) 121: قرار رقم 

 بشأن
 الحوار بين أتباع المذاهب اإلسالمية

يف دورته احلادية اإلسالمي املنعقد  منظمة التعاونلفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن إن جملس جممع ا
 – 51 : املوافق هـ ،5341حمرم  51إىل    51: من (  اململكة العربية السعودية)  الرياض مبدينةوالعشرين 

 ،م 2154 (نوفمرب ) تشرين الثاين  22
 ، الحوار بين أتباع المذاهب اإلسالمية :موضوع صبعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصو 

 ،  اليت دارت حوله واملداوالت ملناقشاتاستماعه إىل اوبعد 
 :قرر ما يأتي 

، (الوحدة اإلسالمية)بشأن ( 5/55) 11: قرار رقم التأكيد على قرارات اجملمع السابقة ، وخصوصا ال (5)
 ( .احدة ، واملذاهب العقدية والفقهية والرتبوية اإلسالم واألمة الو )بشأن ( 5/51) 512: قرار رقم وال

أتباع املذاهب اإلسالمية بادل اآلراء حول موضوع معني بني ت: احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالمية هو  (2)
 .أو متعايشة بعيدا عن التعصب للوصول إىل مفاهيم مشرتكة أو متقاربة  املختلفة

استقامتها ، وهو بني أتباع امللة الواحدة أكثر ضرورة وإحلاحا احلوار ضرورة اجتماعية الستمرار احلياة و  (4)
 .يف عامل تكثر فيه التكتالت واألحالف

والبعد عن .  احرتام املخالف ، ونبذ التعصباإلخالص ، : للحوار آداب ينبغي التحلي هبا وأمهها  (3)
 .، واجلدال باحلسىن قصد الظهور والغلبة ، واختيار أفضل أساليب اإلقناع

 :ار أصول تضبط مساره وتضمن جناحه ، وأمهها للحو  (1)
االتفاق على مرجعية واضحة وهي أصول االستدالل املتفق عليها بني علماء األمة ، والتأكيد  (أ )

 .  على االلتيام هبا
حتديد حمل الوفاق وحمل اخلالف ، وجعل املتفق عليه أساسا لبحث املختلف فيه، ضمانا لبقاء  (ب )

لصريح الكتاب والسنة وما  مل يكن مصادماً  طراف رأي اآلخر ، ماالتعايش ، واحرتام كل من األ
 .أمجع عليه علماء األمة 

املسائل االجتهادية الظنية ، وأما املسائل القطعية فليست حمال للحوار إال من  وحمل احلوار ه (ج )
 .جهة التواصي عليها وكيفية تطبيقها 



 19 

ي الدويل ، تنفيذًا ملا ورد يف الربنامج العشري حول اعتماد اخلطة اليت أعدهتا أمانة جممع الفقه اإلسالم (2)
قد يف مكة املكرمة بدعوة هذا املوضوع ، والذي صدر بقرار من مؤمتر القمة االستثنائي الثالث الذي عُ 

.  م2111ديسمرب  1و1: هـ ، املوافق 5322ذو القعدة  2و1 : من خادم احلرمني الشريفني يومي
ذلك إىل املذاهب الذين دعوا كبار علماء اإلسالمي   التعاونرُفعت ملنظمة ة اليت ـــمد هذه اخلطتوقد اع
يف  ةنظمة ، وتوزيعها على اجلهات املعنية الوارداملبدعوة من أمني عام ، م 2111يوليو  21 :بتاريخ
 .اخلطة 

 :ويوصي المجمع بما يلي 
،  اإلسالميةأتباع املذاهب  الصحابة وآل البيت من مجيعو أمهات املؤمنني التأكيد على وجوب احرتام  (5)

 .بطعن أو جتريح وعدم اإلساءة هلم وانتقاصهم
،  حترمي تكفري أي فئة من املسلمني تؤمن باهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم ، وتؤمن بأركان اإلسالم (2)

 .، وال تنكر معلوما من الدين بالضرورة  وأركان اإليان
 . مي االقتتال بينهم مطلقادماء املسلمني باختالف طوائفهم ، وحتر  حرمة (4)
من الفتنة وتفريق  إليه ذلكملا يؤدي  املذاهب األخرى أتباع بنيمنع الدعوة املنظمة للمذهب املخالف  (3)

 .الصف وإثارة الضغائن واألحقاد 
، ووسائل اإلعالم ،  تعميم التوصيات السابقة على الدول األعضاء من أجل تضمينها يف مناهج التعليم (1)

 .واقف السياسية املختلفة وتبنيها يف امل
، وإزالة العوائق اليت  عقد اجملمع ندوات وملتقيات هتدف إىل تعميق احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالمية (2)

 .متنع ذلك ، والتأكيد على الثوابت والقيم املشرتكة، ونشر ثقافة التسامح والوسطية واالعتدال 
واهلل املوفق
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
   رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد اا م البييني وعلى لل  وحبي  جعمعنياحلمد هلل

 
 (9/15) 123: قرار رقم 

 بشأن
 (المجين )  الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري

 يف دورته احلاديةاإلسالمي املنعقد  منظمة التعاونإن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن 
 – 51 :املوافق  هـ ،5341حمرم  51إىل    51: من (  اململكة العربية السعودية)  الرياض مبدينةوالعشرين 

 ،م 2154 (نوفمرب ) تشرين الثاين  22
جممع الفقه اإلسالمي الدويل بالتعاون مع توصيات الندوة الفقهية الطبية اليت عقدها بعد اطالعه على 

 الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري: حول موضوع  ة بالكويتاملنظمة اإلسالمية للعلوم الطبي
،  هـ5343ربيع اآلخر  51-54يف الفرتة ( اململكة العربية السعودية ) يف مدينة جدة ، وذلك  (المجين)

( 1/21) 514 :مع رقم اجملم ، واليت جاء انعقادها تنفيذا لقرار جملس 2154فرباير 21-24 :املوافق 
 22 الفرتة يف( اجليائرية الديقراطية الشعبية اجلمهورية ) الدورة العشرين اليت انعقدت مبدينة وهران الصادر عن
 ،  م2152سبتمرب  51-54 :املوافق ،  هـ5344من ذي القعدة  2 إىلمن شوال 

 ،  االيت دارت حوهل واملداوالت ملناقشاتإىل ا وبعد استماعه
 :قرر ما يأتي 

 :البشرى( نالمجي)الجينوم :  أوالا 
جيء من تعرف اإلنســان على ( رسم خريطة اجلينات الكاملة لإلنســـان : )  إن قراءة اجلينوم البشري وهو

َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اْْلفَاِق َوِفي  : نفسه ، واسـتكناه ُســنن اهلل يف خلقه واملشار إليها يف قوله تعاىل 
وملا كانت قراءة اجلينوم وسيلة للتعرف على بعض . من اآليات ونظائرها ،  ( 14: فصلت ) َأنُفِسِهمْ 

فهي إضافة قيمة إىل العلوم الصحية والطبية يف مسعاها للوقاية من ، األمراض الوراثية أو احتمال اإلصابة هبا 
 :مما يدخل يف باب الفروض الكفائية يف اجملتمع ، مع مراعاة األحكام اآلتية ، األمراض أو عالجها 

يف اجملاالت النافعة ؛ ملا حيققه من مصاحل جاءت الشريعة أو جيء منه استخدام اجلينوم البشري  جيوز (5)
 .باحلث على حتصيلها كالوقاية والتداوي من األمراض 

 .م اجلينوم استخداماً ضاراً أو بأي شكل خيالف الشريعة اإلسالمية  اال جيوز استخد (2)
شخص ما إال بعد إجراء ( جينوم) بــة أو تشخيص يتعلق ال جيوز إجراء أي حبث أو القيام بأي معاجل (4)

تقييم سابق ودقيق لألخطار والفوائد احملتملة املرتبطة هبذه األنشطة مع االلتيام بأحكام الشريعة 
 .اإلسالمية يف هذا الشأن 
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لتحليل خريطته ضرورة احلصول على إذن صحيح معترب شرعًا من الشخص نفسه ، أو وليه الشرعي   (3)
 .مع وجوب احلرص على مصلحة الشخص املعين ية اجلين

أن حياط علما بنتائج أي فحص وراثي أو  يرغبأو ال  يرغبلكل شخص احلق يف أن يقرر ما إذا كان  (1)
 .بعواقبه 

أن حتاط بالسرية الكاملة كافة التشخيصات اجلينية احملفوظة أو املعدة ألغراض البحث أو ألي  جيب (2)
بشأن السر يف ( 51/1) 11:  حلاالت املبينة يف قرار اجملمع ذي الرقمغرض آخر ، وال تفشى إال يف ا

وعلى الطبيب أخذ موافقة . حول ضمان الطبيب ( 1/51) 532 :، والقرار ذي الرقم املهن الطبية 
إذا مل يوافق املريض على ذلك فعلى ف، إذا كان مصابًا مبرض خطري املريض بإفشاء سره إىل أسرته 

 .من أسرته اعه باملوافقة حرصاً على حياة اآلخرين الطبيب حماولة إقن
ندوة الوراثة واهلندسة )الواردة يف توصية  -اخلاصة باجلينوم البشري –التأكيد على الضوابط الشرعية  (1)

اليت عقدهتا املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالتعاون مع جممع ( الوراثية واجلينوم البشري والعالج اجليين
 . هـ 5351مي الدويل عام الفقه اإلسال

ال جيوز أن يُعر َض أي شخص ألي شكل من أشكال التمييي بسبب صفاته الوراثية إذا كان الغرض  (1)
 .النيل من حقوقه وحرياته األساسية واملساس بكرامته 

والســيما يف ، ا أي مــن تطبيقاهتــبــاجلينوم البشــري أو بــتتعلــق  (إكلينيكيــة ) ســريرية أحبــاث ال جيــوز إجــراء  (1)
وعلـــم الوراثـــة والطـــب ختـــالف أحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية أو ال حتـــرتم ( البيولوجيـــا)جمـــاالت علـــم األحيـــاء 

 .حقوق اإلنسان اليت يقرها اإلسالم 
 :  العالج الجيني

أو إحالل جني سليم حمل جني مريض ، يقصد به نقل جيء من احلمض النووي ، أو نقل جني سليم 
 .ظيفة اليت يقوم هبا هذا اجلني إىل عملها املطلوب منها إىل اخللية املريضة إلعادة الو 
 :اخللية املعاجلة إىل نوعني  حبسبوينقسم العالج اجليين 

خيتلـــف حبســـب  هوهـــي مجيـــع خاليـــا اجلســـم ، وحكمـــ:  العوووالج الجينوووي للخاليوووا الجسووووودية:  النووووع األول 
 :الغرض منه ، فإن كان الغرض العالج فيجوز بشروط أمهها 

 . دي هذا النوع من العالج إىل ضرر أعظم من الضرر املوجود أصالً أال يؤ  (1)
 .أن يغلب على الظن أن هذا العالج حيقق مصلحة الشفاء أو ختفيف اآلالم  (2)
 .أن يتعذر وجود البديل   (3)
أن تراعى شروط نقل األعضاء يف املتربع واملتربع له املعتربة شرعاً اليت أشار إليها اجملمع يف قراره  (4)

 . ، وأن جيري عملية نقل اجلني متخصصون ذوو خربة عالية وإتقان وأمانة ( 1/2)11: رقم 
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فيـه مـن تغيـري اخللقـة ، ملـا الشـكل فـال جيـوز : اجليين يف اكتساب صـفات معينـة مثـل أما استخدام العالج 
أو احلاجــة  املنهــي عنــه شــرعاً ، وملــا فيــه مــن العبــث ، وامتهــان كرامــة اإلنســان ، فضــالً عــن عــدم وجــود الضــرورة

 .املعتربة شرعاً 
وحكمــه ( التناســلية)وهــو العــالج اجليــين للخاليــا اجلنســية :  العووالج الجينووي للخاليووا الجنسووية: النوووع الثوواني 

 .ال  أوهبا مرض جيين إجراء الفحص اجليين للخاليا اجلنسية ملعرفة ما إذا كان  جواز
اليت ال تراعي األحكام الشرعية وخباصة عدم اخـتالط  أما العالج اجليين للخاليا اجلنسية يف صورته الراهنة

 .ملا هلذا النوع من اخلطورة والضرر فحكمه املنع ، األنساب 
 :الهندسة الوراثية: ثانياا 

وإن ، تبديل البنية اجلينية فيما يسمى بتحسني الساللة البشرية بقصد ال جيوز استخدام اهلندسة الوراثية  (5)
 .ولية الفردية أمر حمظور شرعاؤ خصية اإلنسان أو التدخل يف أهليته للمسأي حماولة للعبث اجليين بش

اجلواز ، وهذا اجلواز مقيد و  اإلباحة :األصل يف االستفادة من اهلندسة الوراثية يف النبات واحليوان  (2)
 : بضوابط أمهها 

 .أال يؤدي هذا االستعمال إىل ضرر عاجل أو آجل  (أ )
  .باح ، دون عبث أو إسراف أن يكون هذا االستعمال لغرض صحيح م (ب )
 . أن يتواله أصحاب اخلربة والثقة  (ج )

 .ال جيوز استعمال اهلندسة الوراثية يف األغراض الضارة  (4)
 :(اإلرشاد الجيني)اإلرشاد الوراثي : ثالثاا 

يتوخى تيويد طالبيه باملعرفة الصحيحة ، والتوقعات   ( genetic counseling )اإلرشاد اجليين
 دون أي، اإلحصائية ، ويكون اختاذ القرار لذوي العالقة فيما بينهم وبني الطبيب املعاجل  احملتملة ونسبها

 :حماولة للتأثري يف اجتاه معني ، وأمهها 
وتيويدها باألكفاء من ، هتيئة خدمات اإلرشاد اجليين لألسر أو املقبلني على اليواج على نطاق واسع  (أ )

 . شىت الوسائل لتعم الفائدةاملختصني مع نشر الوعي وتثقيف اجلمهور ب
ما جاء يف الفقرة اخلاصة باملسح الوراثي اجليين الوقائي ،  وال ينبغي أن حسباإلرشاد اجليين  يتمأن  (ب )

 .تفضي نتائجه إىل إجراء إجباري 
 .جيب أن حتاط نتائج اإلرشاد اجليين بالسرية التامة (ج )
والصحية واملدارس ويف وسائل اإلعالم ودور توسيع مساحة املعرفة باإلرشاد اجليين يف املعاهد الطبية  (د )

 . العبادة بعد التأهيل الكايف ملن يقومون بذلك
استشارة األطباء ملعرفة مدى هلا  ، ينبغي ي يف بعض أفرادهايف األسر اليت تشكو من ظهور مرض وراث (ه )

 .إمكانية انتقال املرض 
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 :أحكام العالج الوراثي 
 :حو اآليت ختتلف أحكام العالج الوراثي على الن

 :حكم المسح الوراثي الوقائي  (أ )
بشرط أن تكون الوسائل املستعملة مباحة آمنة ال تضر باإلنسان ، من املسح جيوز إجراء هذا النوع 

ويل األمر اإلجبار على هذه الطريقة إذا انتشر الوباء يف بلد معني أو تعرضت الدولة إىل مواد مشعة أو ل وجيوز
ت ، حتقيقًا ملصلحة دفع الضرر العام ، مع وجوب احملافظة على سرية نتائج هذا سامة وهلا أثر على اجلينا

املسح محاية ألسرار اإلنسان اخلاصة ، وحفاظًا على مسعته اليت أمر الشارع باحملافظة عليها ، حتقيقًا ملقاصد 
 .الشريعة اإلسالمية ومبادئها العامة 

 :حكم الفحص الجيني قبل الزواج  (ب )
حص اجليين قبل اليواج  ، مع اشرتاط الوسيلة املباحة اآلمنة ملا فيه من حتقيق مقاصد جيوز إجراء الف

 . به ملصلحة معتربة عامةاإلليام  األمر ويل، ولالشريعة اإلسالمية ومحاية األسرة من األمراض الوراثية 
 :حكم التشخيص قبل زرع النطفة  (ج )

شريطة اختاذ ( طفل األنابيب ) ج الرحم جيوز إجراء التشخيص قبل زرع النطفة بعد اإلخصاب خار 
 .عدم خلط العينات وصيانتها  اليت تضمناإلجراءات الالزمة 

 :حكم الفحص في أثناء الحمل  (د )
، يف أوله ، ووسطه ،  هلذه الطريقة وسائل طبية متنوعة ، ويكن إجراؤها يف مراحل خمتلفة من احلمل

 .وآخره 
ما نص عليه قرار اجملمع ذو بحسجهاض للمرأة احلامل ، إجراء اإل جازفإذا ثبت وجود مرض وراثي 

 .بشأن اإلجهاض  (1/2) 12: الرقم 
 :عقب الوالدة  لفحصحكم ا (ه )

الفحص اجليين لألطفال احلديثي الوالدة للتدخل املبكر يف احلاالت اليت ظهر إمكان  جيب إجراء
 .عالجها 

 ويوصي المجمع
 .ل انتشارهاالتوعية باألمراض الوراثية والعمل على تقلي (1)
العمل على تشجيع إجراء االختبار الوراثي قبل اليواج وذلك من خالل نشر الوعي عن طريق وسائل  (2)

 .اإلعالم املختلفة والندوات ودور العبادة 
مناشدة اجلهات الصحية لييادة أعداد وحدات الوراثة البشرية لتوفري الطبيب املتخصص يف تقدمي  (3)

اخلدمات الصحية املقدمة يف جمال الوراثة التشخيصية والعالجية هبدف م نطاق ياإلرشاد اجليين ، وتعم
 . حتسني الصحة اإلجنابية
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 .متابعة املستجدات يف جمال اهلندسة الوراثية  املختصةاهليئات املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية و على  (4)
قاهتا املعتربة شرعًا ، وذلك الدول اإلسالمية االهتمام باهلندسة الوراثية مبختلف جماالهتا وتطبي مناشدة (5)

وتتكامل فيما ، تتطابق منطلقاهتا مع أحكام الشريعة اإلسالمية ، بإنشاء مراكي لألحباث يف هذا اجملال 
وتأهيل األطر البشرية للعمل يف هذا اجملال ، وإدخاهلا يف برامج التعليم املختلفة ، ، بينها بقدر اإلمكان 

 .سائل اإلعالم املختلفة وتبسيط حقائقها لعامة الناس يف و 
نظرا غري القادرين أن تتوىل الدول اإلسالمية توفري مثل هذه اخلدمات لرعاياها احملتاجني إليها من  (6)

 .احلصول عليها الرتفاع تكاليف 
 للجمهور فيما بنير على الشركات واملصانع املنتجة للمواد الغذائية ذات املصدر احليواين أو النبايت أن تُ  (7)

 ـ معرفةليتم استعمال املستهلكني هلا عن  حمضباهلندسة الوراثية مما هو طبيعي  عنر صما هو مُ  يعرض للبيع
من مواطنيها حلماية مناشدة الدول اإلسالمية سن التشريعات وإصدار القوانني واألنظمة الالزمة  (8)

 .ميداناً للتجارب اختاذهم 
 . ميةمحاية املستهلك وتوعيته يف الدول اإلسالمؤسسات  تفعيل دور (9)

 واهلل أعلم
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 إعداد

 عبد اهلل بن إدريس أبو بكر ميغا/ الدكتور 

 عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 باجلامعة اإلسالمية بالنيجر سابقا
 عضو اجملمع عن النيجر
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة 

أمحد إليكم اهلل تعاىل، الذي ال إله إال هو، وأصلي وأسلم على صاحب الرسالة العظمى، خامتة 
، وعلى آله الطيبني -عز وجل –الرساالت، نبينا حممد، صفوة األنبياء، ورائد اجملاهدين يف سبيل اهلل 

هلم مواقف خالدة يف جمال اجلهاد، وعلى قادة اخلري ودعاة الطاهرين، وأصحابه الغر امليامني، الذين كانت 
 .إىل يوم الدين -جل وعال  -احلق، من ورثة األنبياء، والدعاة إىل اهلل 

السالم عليكم ورمحة اهلل : أحييكم ـ ورثة األنبياءـ بتحية العقيدة واإلسالم، حتية من عند اهلل مباركة طيبة
 .وبركاته

اإلسالم واملسلمني يف خمتلف عصورهم وأزمنتهم ببطوالت خالدة، وانتصارات  فلقد حفل تاريخ:أما بعد 
مدوية، وتضحيات جسيمة، وحتديات مدهشة، ومعارك ضارية، ومالحم جهادية، رفعت رأس املسلم اجملاهد 

 ...يف مشم وإباء، ووهبته ذكرا حسنا وصيتا طائراً يف مشارق األرض ومغارهبا

والدعاة املخلصني إىل اهلل تعاىل ـ قدميا وحديثا ـ دورهم يف نشر الدعوة وقد عرف عن ورثة األنبياء، 
اإلسالمية، ويف محل مشعل اجلهاد والكفاح والنضال، واالستماته يف سبيل نصرة احلق، وإعالء كلمة اهلل تعاىل، 

ل اهلل تعاىل، والتمكني لدينه القومي، ومحاية شريعته الغراء، حيث ضربوا يف اجلهاد وحب االستشهاد يف سبي
﴿َواَل حَتَْسََبَّ الَِّذيَن : ، مصداقا لقوله تعاىل 1أروع األمثلة لينالوا ما وعد اهلل تعاىل به اجملاهدين من جزاء وثواب

ْم يـُْرَزُقوَن﴾ قُِتُلوا يف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبِه
2. 

عاىل أبوابا واسعة ونوافذ متعددة، يستطيع املسلم من خالهلا أن وقد فتح اإلسالم للجهاد يف سبيل اهلل ت
يبلغ رسالة اإلسالم، فهناك جهاد باملال، وجهاد بالنفس، وجهاد باللسان وبالكلمة، وجهاد بالسنان و 

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه وَ : السيف، وهو أعلى أنواع اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل َرُسولِِه ُُثَّ َلَْ يـَْرتَابُوا ﴿ِإَّنَّ
 .3َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم يف َسِبيِل اللَِّه أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن﴾

ْث بِِه نـَْفَسُه َماَت َعَلى ُشْعَبٍة ِمْن نَِفاٍق » وقَاَل َرُسوُل اللَِّه   4 «َمْن َماَت وَََلْ يـَْغُز وَلَْ ُُيَده

                          
لسلطان املوىل انظر عبد احلق املريين ، شعر اجلهاد يف األدب املغريب من عهد يوسف بن تاشفني املرابطي حىت عهد ا  1

 مـ1991هـ ـ 1111 1/11عبد الرمحن العلوي 
  119: سورة آل عمرآن، اآلية   2
  11: سورة احلجرات، اآلية   3
  (1515ح  1/19: من مات وَل يغز وَل ُيدث نفسه: اجلهاد ب : مسلم ك  رواه  4
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الرعيل األول، وأهل القرون املفضلة، والسلف الصاحل من الصحابة وغريهم، من هذه األمة،  وقد مضى
على هذا املفهوم القرآين الشامل للجهاد يف سبيل اهلل تعاىل، والدعوة اىل اهلل عز وجل، قال شيخ اإلسالم ابن 

ِة َواللهَساِن َوالرَّْأِي َوالتَّْدِبرِي َواجلَِْهاُد ِمْنُه َما ُهَو بِاْلَيِد َوِمْنُه : ))تيمية ـ رمحه اهلل  ْعَوِة َواحلُْجَّ َما ُهَو بِاْلَقْلِب َوالدَّ
  1((ْم َوَماهلِِمْ َوالصهَناَعِة فـََيِجُب ِبَغايَِة َما مُيِْكُنُه َوَيَُِب َعَلى اْلَقَعَدِة ِلُعْذٍر َأْن ََيُْلُفوا اْلُغزَاَة يف َأْهِليهِ 

والتحقيق أن جنَس اجلهاِد فرُض َعنْي إما بالقلب، وإما باللهسان،  :))ـرمحه اهلل وقال العالمة ابن القيم  
 .2وإما باملال، وإما باليد، فعلى ُكله مسلم أن َُياهد بنوع ِمن هذه األنواع

يف هذا العصر ـ السيما الشباب  منهم ـ َل تفهم من اجلهاد  -خاصة –ُث نشأت طوائف من املسلمني 
ال نوعا واحدا فقط، هو القتال، وليس قتال الكفار فحسب، بل قتال عامة املسلمني، الذين َل يف سبيل اهلل إ

يفهموا فهمهم وَل َيرجوا معهم، وكانت ردة فعل هلذا املفهوم اخلاطئ للجهاد أن تقاتل املسلمون فيما بينهم 
على أساس ذلك الفهم  باسم اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل، نتيجة سوء فهمها وتفسريها للنصوص الشرعية

 .اخلاطئ

وال شك أن ما نشاهده اليوم من تطرف وغلو يف أجزاء من العاَل اإلسالمي ما هو إال سوء فهم 
 .النصوص الشرعية

ومعلوم أن النصوص الشرعية َيتلف فهم الناس حوهلا، وختضع لكثري من التأويل ، وقد شهد تاريخ 
ا أصحاب األهواء وامللل والنحل وسائل لتأييد مذاهبهم، ويكفي أن اإلسالم كثريا من احملاوالت اليت اختذ منه

نعلم أن جمرد انتزاع اآلية الواحدة، من بيئتها القرآنية، وبناء األحكام عليها يؤدي إىل فساد يف التصور، وقصور 
 .يف فهم مقاصد الشريعة

 تكن سو  نتيجة لضيق األفق، سواء يف التصور أم يف احلكم َل 3واألزمة الفكرية اليت وقع فيها اخلوارج
وقصور يف تنزيل اآليات على الواقع، وعجز عن إدراك النص الشرعي يف تكامله مع النصوص األخر ، ونتيجة 

وهو يدل 4«من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين»: سوء الفهم يف الدين، وقد قال النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ 
اهلل تعاىل اخلري للعبد أن يفقهه يف الدين، ويدل مبفهومه على أن من َل يرد  مبنطوقه على أن من عالمة إرادة

                          
دار الكتب العلمية : الناشر ( طامصطفى عبدالقادر ع -حممد عبدالقادر عطا : احملقق ) 1/135: لفتاو  الكرب  1

 م1951 -هـ 1155الطبعة األوىل :  الطبعة
: مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت  الطبعة  -مؤسسة الرسالة، بريوت : الناشر  17/ 3زاد املعاد يف هدي خري العباد   2

 م1991/هـ 1111، السابعة والعشرون : الطبعة ،  م1991/هـ 1111، السابعة والعشرون 
 .وهم الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ـ رضي اهلل عنه ـ وقاتلوه  3
 11رقم  71/ 1/من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين : العلم ب : البخاري  ك  ـ 4
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اهلل به خريا َل ُيصل له التفقه يف الدين، بل يبتلى بسوء الفهم يف الدين، وهذا ما حصل للخوارج، الذين 
اجلدد، الذين  خرجوا على أمري املؤمنني علي بن ايب طالب ـ رضي اهلل عنه ـ وقاتلوه، وهو ما ُيصل للخوارج

يكفرون بالذنب مثل أسالفهم، فاهنم مجيعا فهموا النصوص الشرعية فهما خاطئا خمالفا لفهم الصحابة ـ 
 ...رضوان اهلل عليهم ـ والسلف الصاحل من هذه األمة

وإن اإلسالم واألمة اإلسالمية ـ اليوم ـ ميران بأصعب مرحلة منذ أن بعث الرسول ـ صلي اهلل عليه وسلم ـ 
ىل يومنا هذا، نتيجة املشكالت ذات األنواع املختلفة واألطراف املتعددة، واليت يأيت بعضها من داخل وإ

اجملتمع اإلسالمي، وبعضها من اخلارج، وأما املشكالت الداخلية فهي ناجتة عن غلو وتطرف بعض التيارات 
 .       املنحرفة، وعن اجتاه بعض اجلهلة واملثقفني املسلمني

كالت اخلارجية فهي ـ يف اعتقادي ـ ترجع جذورها إىل ما وقع على األمة اإلسالمية يف القرن وأما املش
 املاضي من االحتالل الغريب للبالد اإلسالمية

وكان اهلجوم على الشريعة اإلسالمية عاصفا شديدا استهدف استبعاد تطبيق احلدود اإلسالمية، ونظام 
جتماعي والنظام الربوي، وذلك بققرار القانون االستعماري الغريب يف اإلسالم يف االقتصاد، وإباحة التحلل اال

 ....1العقوبات

لقد حرص االستعمار على أمريني خطريين يف البالد اإلسالمية املستعمرة ليحول بينها وبني حقها يف 
 :النمو واحلياة الكرمية ومها

 هاـ إلغاء تطبيق الشريعة اإلسالمية، وإحالل القانون الوضعي حمل (1)
 ـ السيطرة على التعليم وحتويله عن أهدافه الطبيعية، يف بناء اإلنسان املسلم (7)

وكان االستعمار الغريب حني اقتحم عاَل اإلسالم يف تلك احلقبة اجلديدة قد أعد خمططه على النحو 
    2ةالذي يكفل له تغيري العقيدة اإلسالمية والقضاء على مقوماهتا األساسية عن طريق التعليم والثقاف

لقد وقف العاَل اإلسالمي كله يف وحدة مرتاصة منذ اليوم األول ملقاومة الغزو االستعماري الغريب وجرد  
 .كل ما ميلك يف سبيل الدفاع عن كيانه ومحاية وجوده ودحر الغزاة

 .قاومةوقد برز عدد من العلماء املصلحني، الذين محلوا لواء اجلهاد واملقاومة وجندوا كتائب  املؤمنني للم

                          
. 1951هــ 1151، املكتب اإلسالمي الطبعة الثانية 99ص ( اجملموعة الرابعة )أنور اجلندي ، معلمة اإلسالم  ـ 1

 بريوت
 53نفس املرجع ص  ـ 2



4 
 

وهكذا اكتشف الدعاة املسلمون خطر االستعمار الغريب، وكانت احلركات الوطنية كلها حركات إسالمية 
املصدر والطابع، محلت لواء اجلهاد باملقاومة الشعبية، وبالكلمة، كشف دخائل املستعمر الغريب وأهدافه، 

ليل واخلرافات والتماس منابعه األصيلة والعمل يف نفس الوقت لتحرير الفكر اإلسالمي من زيف البدع واألضا
 1ليكون قوة يف املقاومة ال تغلب

ولقد استطاعت حركة اليقظة اإلسالمية أن تدحض خمتلف الشبهات والسموم اليت حاولت حركة الغزو 
الثقايف والتغريب عن طريق التبشري واالستشراق أن توجه سهاما إىل الفكر اإلسالمي ، وعملت على كشف 

سالم ومفهومه األصيل اجلامع املرتابط منه  حياة ونظام جمتمع، ويف السنوات األخرية زادت حركة  جوهرة اإل
اليقظة والصحوة وعمقت وكشفت عن زيوف كثرية وشبهات كثرية وباتت تعرف طريقها إىل املقاومة 

تعليم والنظم االقتصادية لالستعمار الغريب وللقو  اليت توالدت منه خاصة الصهيونية والغزو الثقايف يف جمال ال
والقانونية واالجتماعية و السياسية، وما تزال حركة املقاومة عاملة ال تتوقف مندفعة إىل تالقي األجزاء وترابط 

 .2القو  للقضاء على آخر معاقل االستعمار

وقد أسفرت هذه املقاومات عن االستقالل التام للدول اإلسالمية ـ وإن شكليا ـ بعد نقض مفاهيم 
الذي هو ذروة سنام " اجلهاد"اإلسالم وحتريفها وخلق دعوات حتمل لواء اإلسالم وتنكر أهم مقوماته وهو 

 اخل....اإلسالم

كما أن املشكالت اخلارجية ناجتة عن اهتام أعداء اإلسالم له بأنه دين تطرف، يدعو إىل العنف وعدم 
مان والبيئة، ويهدد األمن والسالم، ويشجع التعايش السلمي، وعدم مواكبة مقتضيات العصر ومتطلبات الز 

 .وذلك نتيجة تصرفات بعض التنظيمات اإلسالمية!!! على ممارسة اإلرهاب يف العاَل 

 :وهكذا، أصبح اإلسالم وأمته ـ اليوم ـ حقا يعانيان هجومني 
الثقافية، وعدم خارجي، يتمثل يف اهتام اإلسالم وتعاليمه وشريعته ومعتنقيه  باإلرهاب والعنف والكراهية  (أ )

مواكبة التقدم، ويقود هذا االجتاه العاَل الغريب والشرقي غري اإلسالمي، بزعامة الغزاة الذين ال عمل هلم 
إال حماولة حتطيم اإلسالم ومثله العليا مبعاول الفكر والتشويه، ووسائلهم خمتلفة ومعروفة لكل من ميعن 

ومون هبا ضد اإلسالم وكل ما يتصل به، وحىت رسول النظر يف احلملة الشعواء اليت يشنها القوم ويق
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اإلسالم  َل يسلم من إساءهتم، تارة بانتاج أفالم ورسومات تسيء كلها إىل مقام النيب ـ صلي اهلل عليه 
 1وسلم ـ وأحيانا مبحاولة النيل من قرآن اإلسالم ووصف آياته بأهنا آيات شيطانية 

ف ـ بعض أبناء اإلسالم أنفسهم يف الدول اإلسالمية وغريها ويتمثل فيما يقوم به ـ مع األس: داخلي  (ب )
من التخريب، تقوم به تيارات متطرفة تتصرف باسم اإلسالم ، وتنسب إليه أشياء هو بريء منها، 
وجنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إىل القتال ضد حكام املسلمني، وضد  املسلمني وغريهم من 

سالمية وغريها،باسم اجلهاد كما يتمثل هذا اهلجوم الداخلي يف موقف املواطنني واملقيمني يف الدول اإل
املنهزمني من بعض املثقفني من املسلمني الذين َيردون اإلسالم من خصائصه لتقريبه إىل الفكر الغريب 
للحصول على رضاه، والذين ينظرون إىل أي مسلم ُياول أن يكون مستقيما، على أنه متزمت، بل 

 !!!إرهايب 

ملشكالت الناجتة من داخل األمة اإلسالمية هي يف واقع األمر مشكالت العاَل اإلسالمي، لكن إن ا
املشكالت اخلارجية اليت ارتبطت باهتام  أعداء اإلسالم له ـ اليوم ـ شرقا وغربا، بأنه دين تطرف، فال أساس 

ـ ال متت بصلة إىل طبيعية اإلسالم، هلذه الدعو  من الصحة، كما أن األوصاف اليت نُِعَت هبا املسلمون ـ اليوم 
 2ويكذهبا بقوة تاريخ اإلسالم واألمة اإلسالمية الناصع عرب القرون السابقة 

وأخطر هذه املشكالت يف احلقيقة هي املشكالت الداخلية حيث يتقاتل املسلمون فيما بينهم بدال من 
 . االحتاد ملواجهة املشكالت اخلارجية

ياة البشر؛ ألنه يعرهض اإلنسان وممتلكاته للخطر؛ ولذلك فهو عمل كريه لديه والقتال ظاهرة خطرية يف ح
ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُِبُّوا﴿: بالطبع َشْيًئا َوُهَو  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخيـْ

ولكن التاريخ البشري أثبت أن اإلنسان مهما حتضر ال يستطيع . 3﴾أَنـُْتْم اَل تـَْعَلُمونَ َشرٌّ َلُكْم َواللَُّه يـَْعَلُم وَ 
فقن كان يف الناس أهل اخلري الذين ُيبون السالم وينصفون بين جنسهم، فقن منهم يف كل . التخلي عن القتال

ون إال لغة القوة، فال بد عصر أهل الشر الذين يعتدون على غريهم ويقفون دون نشر اخلري يف الناس وال يفهم
 َفْضلٍ  َوَلْواَل َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلِكنَّ اللََّه ُذو﴿: من قوة تردعهم وتأخذ بأيديهم

                          
، ويكيل الشتائم املقذعة، ونساءه  الذي يتهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( سلمان الرشدي)ـ أعين املرتد املتزندقة املدعو  1

... سان هندي األصل وبرطاين اجلنسية ،وهوإن(اآليات الشيطانية )بأقذر األلفاظ وأقبح العبارات يف قصة مساها 
 .هذاالرجل قدأساء  إىل أمة اإلسالم وإىل مقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأمهات املؤمنني 

املؤمتر الدويل حول )715:اإلسالم يف مواجهة التطرف من الداخل واخلارج ص )أبويكر رفيق يف حبث بعنوان . نظر داـ  2
 ( ظمته رابطة العاَل اإلسالمي يف سرييالنكالتعايش السلمي ، الذي ن
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َمْت َصَوامِ ، ﴿1﴾َعَلى اْلَعاَلِمنيَ  ُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها َوَلْواَل َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض هَلُده
 .2﴾اْسُم اللَِّه َكِثريًا َولَيَـْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يـَْنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيزٌ 

ولذلك فرض اإلسالم اجلهاد، الذي هو قتال عادل يكون يف سبيل اهلل ال بسبب دنيوي أناين كما 
فليس مثة وجه للمقارنة بني اجلهاد اإلسالمي وأصناف القتال . يشنها كثري من األمم نشاهد يف احلروب اليت

 .اليت هدفها الدنيا ودافعها العصبية واألنانية

ولكن الغريب هو أنه قد ظهرت يف عصرنا هذا ألوان من القتال متاَرس باسم اجلهاد ينبغي معرفة حقيقتها 
فهل يعترب ذلك . سبيل املثال التقاتل بني املسلمني ألسباب شىت منها على. والتأكد من صحة تسميتها جهادا

جهادا؟ وهل ُيقق غاية اجلهاد وأهدافه الشرعية النبيلة؟ وهل للذين ميارسون هذا النوع من القتال اليوم احلق يف 
إعالن احلرب شرعا؟ وما هي أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إىل القتال ضد حكام املسلمني 

هم من املواطنني واملقيمني يف الدول اإلسالمية باسم اجلهاد؟ ومن املسئول عن هذه العمليات اليت شوهت وغري 
 مسعة اإلسالم؟ وما واجب أويل األمر من العلماء واحلكام ودور عامة املسلمني يف عالج هذه املشكلة؟ 

تظم بعد هذه املقدمة يف فصل تلك بعض األسئلة اليت حاول اإلجابة عنها هذا البحث املتواضع الذي ان
 :متهيدي وأربعة فصول رئيسة وفصل خامس ختامي

 ضرورة قيام علماء اإلسالم بقعطاء املسلمني فكرة عميقة عن مبادئ اإلسالم  :الفصل التمهيدي
األساسية ومفاهيمه الصحيحة ومقاصده احلقيقية ومزاياه وخصائصه الفريدة، والتعرف ببعض 

 :وفيه مبحثان ،  مبوضوع البحث كاإلرهاب والغلو والتطرفاملصطلحات ذا ت الصلة 
 ضرورة قيام علماء اإلسالم بقعطاء املسلمني فكرة عميقة عن مبادئ اإلسالم :  األول المبحث

 األساسية ومفاهيمه الصحيحة ومقاصده احلقيقية ومزاياه وخصائصه الفريدة
 ضوع البحث كاإلرهاب والغلو التعريف ببعض املصطلحات ذات الصلة مبو :  الثاني المبحث

 .والتطرف

 وفيه ثالثة ،  مفهوم اجلهاد وحكمه، وغايته وأهدافه، وبيان صاحب احلق يف إعالنه:  الثاني الفصل
 :مباحث 

 مفهوم اجلهاد وحكمه:  األول المبحث 
 أهداف اجلهاد وغايته:  الثاني المبحث 
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 بيان صاحب احلق يف إعالنه:  الثالث المبحث 

 أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إىل القتال ضد حكام املسلمني وغريهم :  الثالث الفصل
 :وفيه مباحث أربعة ،  يف الدول اإلسالمية وغريهامن املواطنني واملقيمني 

 أسباب جنوحها إىل القتال ضد حكام املسلمني :  األول المبحث 
 وقفة مع حكام املسلمني املعاصرين:  الثاني المبحث 
 أسباب جنوحها إىل القتال ضد عامة املسلمني:  لثالثا المبحث 
 أسباب جنوحها إىل القتال ضد غري املسلمني من املواطنني واملقيمني يف الدول : الرابع المبحث

 اإلسالمية باسم اجلهاد

 حكم العمليات القتالية اليت تشن باسم اجلهاد ضد املسلمني وغريهم من املواطنني :  الرابع الفصل
 : يف الدول اإلسالمية وغريها وفيه أربعة مباحث واملقيمني

 حكم القتل بغري حق، وحكم العمليات القتالية االنتحارية ضد املسلمني يف الدول :  األول المبحث
 اإلسالمية وذكر َّناذج واقعية لبعض العمليات القتالية املروعة يف عدد من دول العاَل اإلسالمي

 قتالية االنتحارية اليت تشن باسم اجلهاد ضد غري املسلمني من حكم العمليات ال:  الثاني المبحث
 املواطنني واملقيمني يف الدول اإلسالمية

 حكم العمليات القتالية االنتحارية ضد غري املسلمني يف البالد غري اإلسالمية:  المبحث الثالث 
 سلمني وغريهم يف حكم من يقتل نفسه يف العمليات القتالية االنتحارية ضد امل:  المبحث الرابع

 البالد اإلسالمية وغريها باسم اجلهاد

 سلطة ويل األمر يف إعالن اجلهاد وموقفه ممن يعلن اجلهاد ضد املسلمني وغريهم من  :الفصل الخامس
 :وفيه أربعة مباحث ، املواطنني واملقيمني يف البالد اإلسالمية وواجب املسلمني حنوهم 

 إعالن اجلهاد  سلطة ويل األمر يف :المبحث األول 
 موقف ويل األمر ممن يعلن اجلهاد ضد املسلمني :المبحث الثاني 
 موقفه ممن يعلنه ضد غري املسلمني من املواطنني واملقيمني يف الدول اإلسالمية :المبحث الثالث 
 واجب املسلمني حنو غري املسلمني من املواطنني واملقيمني يف البالد اإلسالمية :المبحث الرابع 

 خالصة البحث ونتائجه واألفكار الرئيسة فيه، وسبل معاجلة مشكلة :  الخامس الختامي الفصل
 :وفيه ،  التقاتل بني املسلمني باسم اجلهاد من وجهة نظر الباحث

 خالصة البحث ونتائجه وأفكاره الرئيسة  (أ )
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 سبل معاجلة مشكلة التقاتل بني املسلمني باسم اجلهاد من وجهة نظر الباحث (ب )

جي يف تناول هذه القضية منبثقا من اخلطة اليت وضعتها األمانة العامة جملمع الفقه اإلسالمي وقد كان منه
 .الدويل، مشكورة

وقد يالحظ القارئ الكرمي أنين أدخلت بعض احملاور على خطة األمانة اقتضتها طبيعة القضية والبحث 
 لية ما استدعى ذلكفيها، ولكنها َل خترج عن صلب اخلطة، وقد وجدت أثناء القراءة األو 

ولقد احسنت األمانة العامة جملمع الفقه اإلسالمي الدويل صمعا، بطرحها هذه القضية البالغة األمهية 
وادراجها ضمن حماور الدورة احلادية والعشرين، واالستكتاب فيها وبيان ( القتال يب املسلمني باسم اجلهاد)

لتنفري ومعرفة أسباب كل ذلك ليحذر الناس منهم ويكونو مزائق القول ومااتسموا به من القلوب والتطرف وا
على بينة من أمرهم، وليعرفوا عقمه دعوة القوم، وتفريق بني احلق والباطل وبني اجلهاد يف اإلسالم واإلرهاب 
وآثار ذلك كله على الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف خمتلف بالد العاَل وذلك ليهلك من هلك عن بينة وُيي 

  1(إن يف ذلك لذكر  ملن كان له قلب أو ألقى مسع وهو شهيد)بينة وأن اهلل لسميع عليم و من حي عن

لذا عندما عوضت علي أن أشارك يف الدورة ببحث لقي العرض رغبة مرُية يف نفسي دفعتين بسرعة إىل 
الغراء، وأظن بل  قبول العرض وقويت العزمية فيه، فهي قضية ملحة بالغة أمهية، متصلة بديننا احلنيف وشريعته

وأعتقد،أن كل مسلم قادر عرضت عليه املشاركة يف البحث عن عالج أي قضية تتصل باإلسالم وشريعته َيد 
عنده أرُيية وقبول، يدعمه اإلميان القوي إذ أي إسهام يف البحث العالج مبثل هذه القضية يصب يف إطار 

قادرين بأمواهلم وأنفسهم وألسنتهم وأقالمهم،  وبكل ما العمل اجلهادي، الذي فريضه اهلل تباركه وتعاىل على ال
 اتو من قوة وإمكانية

وإين إذ أشكر األمانة العامة جملمع الفقه اإلسالمي الدويل على حسن ظنها يب، أرجو اهلل تبارك وتعاىل أن 
يظنون، اللهم أنت أعلم يب من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منه، فاجعلين خريا مما )أكون عند حسن ظنها، 

، وأدعوك ريب تعاىل أن تعيننا مجيعا علي خدمة اإلسالم والثقافة اإلسالمية اليت أساسها (واغفر يل ماال يعلمون
القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة وتراث علماء اإلسالم الراسخني يف فهم اإلسالم فهما صحيحا عميقا، 

 .على منه  السلف الصاحل

نا مجيعا التباع سنة نبينا حممد ـ صلى اهلل عليه وسلم ـوعلى آله وأصحابه، كما أسألك تعاىل أن توفق
 .ولسلوك سبيل املؤمنني وفهمهم من القرون األوىل املفضلة املشهود هلا باهلداية واألفضلية على غريها

 وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

                          
 (31)سورة ق اآلية  1
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 الفصل التمهيدي 
ضرورة قيام علماء اإلسالم بإعطاء المسلمين فكرة عميقة عن مبادئ اإلسالم األساسية ومفاهيمه 

الصحيحة ومقاصده الحقيقية ومزاياه وخصائصه الفريدة، والتعريف ببعض المصطلحات ذات الصلة 
 .ب والغلوبموضوع البحث كاإلرها

 المبحث األول
ضرورة قيام علماء إلسالم بإعطاء المسلمين فكرة عميقة عن مبادئ اإلسالم األساسية ومفاهيمه 

 الصحيحة ومقاصده الحقيقية ومزاياه وخصائصه الفريدة

هذه املسألة مهمة جدا وهي ضرورة فهم املسلمني فهما عميقا ملبادئ اإلسالم األساسية ومفاهيمه 
التفقه »قاصده احلقيقية، وهذا الفهم العميق لإلسالم هو الذي مساه القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة وم

ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَـَفقَُّهوا : كما قال اهلل تعاىل« يف الدين ﴿ َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافًَّة فـََلْواَل نـََفَر ِمْن ُكله ِفْرَقٍة ِمنـْ
َولِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َُيَْذُروَن﴾ يف الدهينِ 

من يرد اهلل به خريا »: وقال عليه الصالة والسالم. 1
وقال صلى اهلل عليه وسلم يف دعوته البن عمه الصحايب اجلليل املشهور عبد اهلل بن عباس . 2«يفقهه يف الدين
وقد تقبل اهلل تبارك وتعاىل هذه الدعوة النبوية . 3«يف الدين وعلمه التأويلاللهم فقهه »: رضي اهلل عنهما

النبوية الكرمية البن عباس رضي اهلل عنهما، فقد اشتهر بأنه من كبار علماء اإلسالم ومن العلماء األوائل يف 
 .تأويل القرآن الكرمي، أي تفسريه وتوضيحه وبيانه للناس

ن الكثري من املسلمني ـ لألسف ـ السيما شباب اليقظة والصحوة، ال وإَّنا حتدثت عن هذه املسألة أل
يفقهون وال يفهمون جيدا بعض املفاهيم اإلسالمية مثل مفهوم اجلهاد، ومفهوم الزهد، ومفهوم التوكل، 
ومفهوم العبادة وغريها من املفاهيم اإلسالمية األساسية، بل يفهمها كثري منهم فهما خاطئا يشوه مسعة 

م ويستغله أعداء اإلسالم وخصومه يف هجماهتم ضد هذا الدين احلنيف على هن  سلفهم من اخلوارج اإلسال
 .وغريهم من أصحاب األهواء وامللل والنحل

فيجب علينا حنن طلبة العلم والدعاة واملسلمني مجيعا ـ أمة وشعوبا ـ أن نعمق يف نفوس شبابنا املفاهيم 
من خطر األفكار واملفاهيم اخلاطئة اليت يروجها املتطرفون حتت  الصحيحة واألساسية لإلسالم وحنذرهم

 .شعارات إسالمية ونعرات دينية إلغواء الشباب املسلمني وجرهم إىل صفوف العنف والتطرف والغلو

                          
 .775ـ سورة التوبة، اآلية   1
 11رقم  71/ 1/من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين : العلم ب : ـ البخاري  ك   2
 .3/111: وعنه أبو علي يف الفوائد 3/111: أخرجه الطرباين : 1/113: لباين يف السلسلة الصحيحةـ قال األ  3
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نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يعيننا على فهم اإلسالم وخدمته وثقافته اليت أساسها القرآن الكرمي والسنة 
اث علماء اإلسالم، ورثة األنبياء، الراسخني يف فهم اإلسالم فهما صحيحا وعميقا على منه  النبوية وتر 

 .السلف الصاحل

ومن أكرب مزايا اإلسالم أنه دين اعتدال يوفر السلم واألمن والعدل للمجتمع، ويرفض مجيع أنواع 
م اإلنسان حىت إنه حرم النيل التطرف، سواء أكانت باسم الدين أم باسم التحرر عن الدين، ولقد كرم اإلسال

من نفسه وماله وعرضه وعقله، وكل عمل يلحق الظلم به، ويوجه اإلسالم الفرد واجلماعة إىل االعتدال، 
إياكم »: واجتثاث نوازع اجلنوح والتطرف، وما يؤدي إليها من غلو يف الدين، قال النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ

 .1«كان قبلكم الغلو يف الدينوالغلو يف الدين، فقَّنا أهلك من  

والغلو جبميع صوره ـ وهو جماوزة احلد الشرعي على ما سيأيت ـ منهي عنه، ألنه تقدٌم بني يدي اهلل ورسوله 
ُموا بـَنْيَ يََدِي : وقد هنى اهلل جل وعال عن ذلك فقال. -صلى اهلل عليه وسلم  - ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَُقده

يٌع َعِليٌم﴾اللَِّه وَ   .2َرُسولِِه َواتَـُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه مسَِ

وما ذم الغلو إال ألنه يؤدي إىل ظلم العبد نفسه وغريه وتضييع العبد بعض ما أوجبه اهلل عليه، وقد يكون 
 .ما ضيعه أوجب مما غال فيه

عية كانت أم مساوية ومن أكرب خصائص اإلسالم أنه َيتلف عما يعتقده أصحاب الديانات األخر ، وض
بأن الدين ليس حمصورا يف بعض املعتقدات اليت تتعلق بتعريف اإلله، وصفاته املختلفة، ويف حتديد الصلة بني 
اخلالق واملخلوقات، وممارسة بعض الطقوس الدينية بصفة فردية أم مجاعية، جبانب األمور األخر  اليت تتعلق يف 

 .ان باجلماعة، وال أكثر من ذلكمعظم األحيان بالفرد أو يف بعض األحي

بيد أن اإلسالم منه  متكامل للحياة، يغطي جماالت احلياة اإلنسانية كلها، شخصية كانت أم مجاعية، 
عقدية كانت أم عملية، فردية كانت أم مجاعية، اجتماعية كانت أم اقتصادية، سياسية كانت أم دينية، قضائية  

سالم كل ما يدخل يف مضمار احلياة العامة، أنه منه  متكامل للحياة، كانت أم إدارية، بل جند حتت دائرة اإل
 .3اإلسالم عقيدة وشريعة، ودين ودولة: وباختصار يف القول. واملراد بالتكامل هو الشمول واالعتدال

فقن الشريعة مبناها »: -رمحه اهلل تعاىل  -ما قاله العالمة ابن القيم : ومن أروع ما قيل يف هذه اخلاصية
وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة  

                          
مكتب املطبوعات اإلسالمية  :لناشر ا 3511رقم / 1/715باب التقاط احلصى : مناسك احل  ب :ـ رواه النسائي ك   1

 (عبدالفتاح أبو غدة :حتقيق )1951  - 1151الطبعة الثانية ، ،  لبحب
 .1ـ سورة احلجرات، اآلية   2
 .اإلسالم عقيدة وشريعة: ـ يراجع الشيخ حممود شلتوت  3
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فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن . كلها
 .1«احلكمة إىل العبث فليست من الشريعة وإن أدخل فيها بالتأويل

 ثانيالمبحث ال
 بعض المصطلحات ذات الصلة بموضوع البحث كاإلرهاب والغلو والتطرف

 : ـ اإلرهاب 1
أحدمها يدل على خوف، واآلخر على دقة : جاءت الراء واهلاء والباء لتدل على أصلني: معناه يف اللغة
 .يف الشيء وخفة فيه

. خوفه وفزعه(: واسرتهبهرهب فالنا )و. خاف: رِهب يرهب َرهبا ورُهبا ورهبة: )فمن األصل األول
. احلالة اليت ترهب أي تفزع وختوف(: والراهبة. )توعده(: وترهبه. )استدعى رهبته حىت رهبه الناس(: واسرتهبه)

: ومن اجملاز قوهلم. تقشعر اإلهاب إذا وقع منه اإلهاب: اإلزعاج واإلخافة، تقول: واإلرهاب: قال ابن األثري
الرهبة والرُّهب والرَّهب خمافة مع : وقال الراغب يف املفردات... وطردها ذادها عنه: أرهب اإلبل عن احلوض

 حترز واضطراب

اجلمل : النصل الرقيق، واجلمع رهاب، والرهب أيضا(: الرهب)ومن األصل الثاين وهو الدقة واخلفة 
 2.غضروف كاللسان معلق يف أسفل الصدر مشرف على البطن(: والرهاب)الضامر، والناقة املهزولة، 

: أما معناه يف االجتهاد الفقهي املعاصر فقد عرفه اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العاَل اإلسالمي
، (دينه ودمه وعقله وماله وعرضه: )بأنه العدوان الذي ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول بغيا على اإلنسان
صل بصور احلرابة وإخافة السبيل وقطع ويشمل صنوف التخويف واألذ  والتهديد والقتل بغري حق وما يت

ويهدف إىل إلقاء . الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي
الرعب يف قلوب الناس، أو ترويعه بقذائهم وتعريض حياهتم أو حريتهم أو أمنهم أو أحواهلم للخطر وصنوف 

املرافق واألمالك العامة أو اخلاصة، أو تعريض أحد املوارد الوطنية أو الطبيعية إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد 
﴿َواَل تـَْبِغ : للخطر، فكل هذا من صور الفساد يف األرض اليت هنى اهلل سبحانه وتعاىل املسلمني عنها يف قوله

 3.اْلَفَساَد يف اأْلَْرِض ِإنَّ اللََّه اَل ُيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن﴾

                          
 .1991ـ  1111، سنة (بدون)، دار الكتب العلمية بريوت الطبعة 3/11: ـ إعالم املوقعني عن رب العاملني  1
: ، والزبيدي يف تاج العروس3/1115: ، وابن منظور يف لسان العرب7/111: ـ انظر ابن فارس، معجم مقاييس اللغة  2

،واألصفهاين يف مفردات 311: ، ومفردات غريب القرآن755:/1: ، والنهاية يف غريب احلديث واألثر7/131
 غريب القرآن

 11ـ سورة القصص، اآلية   3
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اجملمع، بعد هذا التعريف، أن اهلل قد شرع اجلزاء الرادع لإلرهاب والعدوان والفساد واعتربه ُث ذكر  
َا َجزَاُء الَِّذيَن ُُيَارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن يـَُقتـَُّلوا َأْو : حماربة هلل ورسوله يف قوله الكرمي ﴿ِإَّنَّ

نـَْيا َوهَلُْم  ُيَصلَُّبوا أَوْ  َفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك هَلُْم ِخْزٌي يف الدُّ يف اآْلِخَرِة تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف أَْو يـُنـْ
 1َعَذاٌب َعِظيٌم ﴾

وال توجد يف أي قانون بشري عقوبة هبذه الشدة، نظرا خلطورة هذا االعتداء الذي يعترب : ُث أضاف قائال
 2. الشريعة اإلسالمية ضد حدود اهلل وضد خلقهيف

 : ـ الغلو 2
واجلمع . من غال جاوز احلد، وغال فالن يف الدين تشدد فيه وجاوز احلد وأفرط، فهو غال: الغلو لغة 
:  وغال الرجل.  حدته:  ، وِغلواء الشيء جاوز حسن السري: ر ، واغتلى البعي بالغ:  وغاىل مغاالة. غالة

 3.اشتد غيظه
 . كل هذه املعاين تدور على جماوزة احلد أو خمالفة حسن السري أو اخلروج عن الضبط والتحكم

مرة يف معرض خماطبة النصار  : وقد ورد التنصيص عن النهي عن الغلو بلفظه يف القرآن الكرمي مرتني
َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن ﴿يَا َأْهَل اْلِكَتاِب اَل تـَْغُلوا يف ِديِنُكْم َواَل تـَقُ : حتديدا بقوله تعاىل وُلوا َعَلى اللَِّه ِإالَّ احلَْقَّ ِإَّنَّ

رًا َلُكم﴾ َمْرمَيَ َرُسوُل اللَِّه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإىَل َمْرمَيَ َوُروٌح ِمْنُه َفآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َواَل تـَُقوُلوا َثاَلثٌَة انـْتَـُهوا َخيـْ
4. 

َر : الكتاب عموما بقوله تعاىل ومرة يف معرض خماطبة أهل ﴿ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب اَل تـَْغُلوا يف ِديِنُكْم َغيـْ
احلَْقه َواَل تـَتَِّبُعوا أَْهَواَء قـَْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قـَْبُل َوَأَضلُّوا َكِثريًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيِل﴾
5. 

اليهود ) يعقل أن يكون املقصود ذم الغلو عند أهل الكتاب إن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، فال
فقط، بل هو رسالة موجهة للمسلمني تنذرهم وحتذرهم من الغلو، فهم أوىل بالنذير؛ ألن رسالة الوحي ( والنصار 

 كما ورد احلديث عن الغلو بغري لفظه يف مواضع كثرية جدا، من مثل إدانة غلو النصار  يف. موجهة إليهم أساسا
َناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ ابِْتَغاَء : التعبد هلل ـ عز وجل ـ مبا يوجبه وهو الرهبنة، وذلك يف قوله تعاىل ﴿َوَرْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَها َما َكَتبـْ

ُهْم َأْجَرُهْم وََكِثرٌي  َنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمنـْ ُهْم َفاِسُقوَن﴾ِرْضَواِن اللَِّه َفَما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها َفآتـَيـْ  .6ِمنـْ

                          
 .33سورة  املائدة، اآلية  . 1
 31ـ  35: ، ص(نقال عن فقه الدولة يف اإلسالم)ـ انظر الدكتور أبو بكر رفيق   2
 (بدون مكان وال تاريخ للطبع)دار الفكر  7/115: ـ إبراهيم أنيس وآخرون، املعجم الوسيط  3
 111ـ سورة النساء، اآلية   4
 .11ـ سورة املائدة، اآلية   5
 71ـ سورة احلديد، اآلية   6
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وقد يكون الغلو بنية . فكل تصرف َياوز ما يفرضه الوحي فهو ابتداع وغلو َيرج إىل أمر غري مكلف به
وإن مصري كل غلو إىل العجز عن االستمرار ﴿َفَما َرَعْوَها َحقَّ . حسنة وغاية نبيلة ﴿ابِْتَغاَء ِرْضَواِن اللَِّه﴾

وقد نبه النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ على املعىن . إىل فسوق، وقليل منهم من ينجو وأغلب املغالني. رَِعايَِتَها ﴾
هلك العاصون، : وَل يقل« هلك املتنطعون»: ، يف قوله عليه الصالة والسالم(التنطع)نفسه بلفظ آخر وهو 

غاىل : تنطع يف الشيءو . الذين فتح هلم باب التوبة لعلمه صلى اهلل عليه وسلم خبطر الغلو املتلبس حبسن النية
 .1تعانق وتشبه، والنطع املتشدقون يف كالمهم: وتنطع يف شهواته. وتكلف فيه

 :وميكن تقسيم األدلة املتنوعة الواردة يف ذم الغلو إىل ما يلي

ْم ﴿ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب اَل تـَْغُلوا يف ِديِنكُ : ما جاء يف النهي عن الغلو صراحة كما تقدم يف قوله تعاىل (أ )
َر احلَْقه َواَل تـَتَِّبُعوا أَْهَواَء قـَْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قـَْبُل َوَأَضلُّوا َكِثريًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّ  ، ويف قوله 2ِبيِل﴾َغيـْ

: -صلى اهلل عليه وسلم  -وقول النيب . 3﴿فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا﴾: تعاىل
فهذه نصوص . 5«هلك املتنطعون»: -صلى اهلل عليه وسلم  -، وقوله 4«إياكم والغلو يف الدين»

 .صرُية يف ذم الغلو

ومنها ما جاء يف احلض على التيسري، ورفع احلرج والعنت، واحلث على الرفق، وذم العنف، ويف ذم  (ب )
يِن ِمْن َحرٍَج﴾﴿َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف : ومن ذلك قوله تعاىل. الغلو التنطع أيضا : ، وقوله تعاىل6 الده

فكل . 8﴿يُرِيُد اللَُّه َأْن َُيَفهَف َعْنُكْم﴾: ، وقوله تعاىل7﴿يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر﴾
لى ومن ذلك قوله ـ  ص. ، ألهنا عسر، وليست بيسر وال ختفيف-عز وجل  -صور الغلو ال يريدها اهلل 

إن هذا الدين يسر »: ، وقوله ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ9«بعثت باحلنيفية السمحة»: اهلل عليه وسلم ـ 
إن اهلل »: ، وقوله ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ10احلديث« ...ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا

                          
 7/935: ـ إبراهيم أنيس وآخرون، مرجع سابق  1
 .11ـ سورة املائدة، اآلية   2
 .117هود، اآلية ـ سورة   3
 ـ سبق خترَيه   4
 1911رقم 5/15هلك املتنطعون : العلم ب : ـ مسلم ك   5
 .15ـ سورة احل ، اآلية   6
 .151ـ سورة البقرة، اآلية   7
 .75ـ سورة النساء، اآلية   8
 (رنؤوط عليهااألحاديث مذيلة بأحكام شعيب األ) القاهرة –مؤسسة قرطبة  :الناشر  77311رقم  1/711: ـ أمحد  9

 1531رقم / 5/171الدين يسر :اإلميان وشرائعه ب :ـ النسائي ك   10
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إن »: ليه الصالة والسالم ـ، وقوله ـ ع1«رفيق ُيب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف
من حرم »: ، وقوله ـ صلى اهلل عليه وسلمـ2«الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال ينزع من شيء إال شانه

 .3«حرم الرفق حرم اخلري

ومنها األمر بالتوسط وعدم اإلفراط أو التفريط، فأهل اإلسالم وسط بني امللل وأهل السنة وسط بني  (ج )
﴿وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل : اىلقال اهلل تع. الفرق والنحل

فال تعتمد إال شهادة العدل الوسط، وهذه الصفة لألمة املسلمة، فمن غلى شابه . 4َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾
 .ب عليهم ومن سبيل الضالنياليهود، ومن جفا شابه النصار ، فنعوذ باهلل من سبيل املغضو 

وقد هنى اهلل ـ عز وجل ـ عن االحنراف عن اجلادة يف كل شيء حىت يف األكل والشرب فقال سبحانه 
﴿َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـَْفُقوا َلَْ ُيْسرُِفوا وَلَْ يـَْقتـُُروا : وقال تعاىل يف شأن النفقة. 5﴿وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسرُِفوا﴾: وتعاىل

َكاَن بـَنْيَ َذِلَك قـََواًما﴾َو 
﴿َواَل جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك َواَل تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَتَـْقُعَد : وقال سبحانه. 6

 .7َمُلوًما حَمُْسورًا﴾

راط وضابط هذا كله العدل، وهو األخذ بالوسط املوضوع بني طريف اإلف: وقال العالمة ابن القيم رمحه اهلل
والتفريط، وعليه بناء مصاحل الدنيا واآلخرة، بل ال تقوم مصلحة البدن إال به؛ ألنه مىت خرج بعض أخالطه 

كالنوم : عن العدل وجاوزه، أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته حبسب ذلك، وكذلك األفعال الطبيعية
ري ذلك إذا كانت وسطا بني الطرفني والسهر واألكل والشرب واجلماع واحلركة والرياضة واخللوة واملخالطة، وغ

املذمومني، وإن احنرفت إىل أحدمها كانت نقصا وأمثرت نقصا ـ إىل أن رمحه اهلل تعاىل ـ فأعدل الناس من قام 
 .8معرفة وفعال: حبدود األخالق واألعمال واملشروعات

                          
 1111رقم / 77/ 5فضل الرفق : الرب والصلة واآلداب ب : ـ مسلم ك   1
 1111رقم / 77/ 5فضل الرفق : الرب والصلة واآلداب ب : ـ مسلم ك   2
 1111رقم  /77/ 5فضل الرفق : الرب والصلة واآلداب ب : ـ مسلم ك   3
 113ـ سورة البقرة، اآلية   4
 .31ـ سورة األعراف، اآلية   5
 .11ـسورة الفرقان، اآلية   6
 .79ـ سورة اإلسراء، اآلية   7
 (بدون تاريخ وال مكان)، ط دار ابن خزمية 319ـ  315ـ الفوائد، ص  8
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 الفصل الثاني
 همفهوم الجهاد وحكمه وغايته وأهدافه، وبيان صاحب الحق في إعالن

 المبحث األول
 مفهوم الجهاد وحكمه

  :أوال ـ تعريف الجهاد لغة
يقال . ومعناه املبالغة واستفراغ ما يف الوسع والطاقة، أو حماربة العدو. مصدر فعل جاهد: اجلهاد لغة

القتال،  فمن معاين اجلهاد يف اللغة 1.قاتله، وجاَهد يف سبيل اهلل، أي قاتل: جاَهَد العدوَّ جُماَهدة وِجهاداً، أي
يقال قاتله قتاال . قتل: فاعل، وهو فعل ثالثي مزيد فيه حبرف واحد جمرده( على وزن)مصدر قاتل  والقتال

 2.ومقاتلة إذا حاربه، وقاتله اهلل إذا لعنه أو عاداه أو قتله

  :ثانيا ـ تعريف الجهاد اصطالحا 
م، فهو بذل اجلهد لنصرة الدين بأي أما املعىن العا. عام وخاص: وللجهاد يف االصطالح الشرعي معنيان

 :تدل على ذلك االستعماالت القرآنية واحلديثية اآلتية. وسيلة كان ذلك

 من القرآن:  

: قال ابن عباس رضي اهلل عنهما. 3﴿َفاَل ُتِطِع الَكاِفرِيَن َوَجاِهْدُهْم ِبِه ِجَهادًا َكِبيرًا﴾: قال تعاىل
قال شيخ . اجلهاد الكبري هنا ليس هو القتال، إَّنا هو البيان القرآينف. 4بالقرآن: يعين ﴿َوَجاِهْدُهْم بِِه﴾

فكان النيب ـ صلى اهلل عليه و سلم ـ يف أول األمر مأمورا أن َياهد الكفار »: اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
: تعاىل وقال،  5«بلسانه ال بيده فيدعوهم ويعظهم وَيادهلم باليت هي أحسن وَياهدهم بالقرآن جهادا كبريا

 .6ُر﴾﴿يَا َأيُـَّها النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصي

                          
 .1: بريوت، ط –دار صادر ، (جهد)حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، لسان العرب، مادة  ـ  1
 (قتل)نفس املصدر، مادة  ـ   2
 .17سورة الفرقان، اآلية  ـ   3
، دار (سامي بن حممد سالمة:  حتقيق)أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، ـتفسري القرآن العظيم،    4

 .111: ، ص1: م، ج1999 -هـ 1175، 7: طيبة للنشر والتوزيع، ط
، دار الفضيلة، الرياض، (علي بن حسن بن ناصر األملعي وغريه: حتقيق)اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح،   ـ  5

 .111: ، ص1: م، ج7551/ هـ1171، 1: اململكة العربية السعودية، ط
 .9، وسورة التحرمي، اآلية 13سورة التوبة، اآلية  ـ   6
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إن اجلهاد يف هذه اآلية أعم من القتال؛ ألن اهلل أمر فيها رسوله الكرمي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ مبجاهدة 
ومعلوم أنه َل يقاتل املنافقني، فلم يكن . ، وال نشك يف أنه قد جاهد كال الصنفني بالفعلالكفار واملنافقني
 .جهاده هلم قتاال

 .1﴿َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـَلَنا َوِإنَّ اهللَ َلَمَع الُمْحِسِنيَن﴾: وقال تعاىل
رُهُ  َا : وقَاَل اْبُن َعِطيَّةَ . يََة نـََزَلْت قـَْبَل فـَْرِض اْلِقَتالِ ِإنَّ َهِذِه اآْل : قَاَل السُّدهيُّ َوَغيـْ َفِهَي قـَْبَل اجلَِْهاِد اْلُعْريفه، َوِإَّنَّ

اٍس َوقَاَل اْبُن َعبَّ . اآْليَُة يف اْلُعبَّادِ : قَاَل احلََْسُن ْبُن َأيب احلََْسنِ . ُهَو ِجَهاٌد َعامٌّ يف ِديِن اللَِّه َوطََلِب َمْرَضاتِهِ 
ِهَي يف الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن مبَا يـَْعَلُمون: َوِإبـْرَاِهيُم ْبُن أَْدَهمَ 

2. 

 من السنة: 
يا : جاء رجل إىل النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ فقال: عن عبد اهلل بن عمرو ـ رضي اهلل عنهما ـ قال

 .3«ففيهما فجاهد»: قال. نعم: قال. «ألك أبوان»: رسول اهلل أجاهد قال
 .4 «جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»: قال رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ و 

َما ِمْن َنِبٍّ بـََعثَُه اللَُّه ِِف أُمٍَّة »: وبني الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ أنواع اجلهاد ومراتبه مبفهومه العام فقال
يُّوَن َوَأْصَحاٌب يَْأُخُذوَن ِبُسنَِّتِه َويـَْقَتُدوَن بَِأْمرِِه ُُثَّ ِإنَـَّها خَتُْلُف ِمْن بـَْعِدِهْم ُخُلوٌف قـَْبِلى ِإالَّ َكاَن َلُه ِمْن أُمَِّتِه َحَوارِ 

فـَُهَو ُمْؤِمٌن  ْم بِِلَسانِهِ يـَُقوُلوَن َما اَل يـَْفَعُلوَن َويـَْفَعُلوَن َما اَل يـُْؤَمُروَن َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه فـَُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَهَدهُ 
 .5«َوَمْن َجاَهَدُهْم ِبَقْلِبِه فـَُهَو ُمْؤِمٌن َولَْيَس َورَاَء َذِلَك ِمَن اإِلميَاِن َحبَُّة َخْرَدلٍ 

وهذا يدل على أن اجلهاد . فقد مسى النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ كال من فعل القلب واليد والفم جهادا
 . لم ابتغاء مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل على ما تقدممبعناه العام يشمل كل طاعة يعملها املس

 .6القتال يف سبيل اهلل: واملعىن االصطالحي اخلاص للجهاد هو

                          
 .19سورة العنكبوت، اآلية  ـ  1
اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن  أبو عبد ـ    2

: القاهرة، ط –، دار الكتب املصرية (أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش: حتقيق) 311: ، ص13: ، ج(تفسري القرطيب)
 .م،1911 -هـ 1351، 1

برالوالدين :الربوالصلة واآلداب ب:مسلم ك1917رقم / 1/3األبوين  الَياهد إالبقذن: اآلداب ب:البخاري ك    3
 1111رقم /5/3واهنماأحق به 

 7151رقم /7/315كراهية ترك الغزو: اجلهاد ب: أبوداود ك ـ   4
اإلميان : أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم، ك ـ   5

 151رقم /1/15كون النهي عن املنكر من اإلميان بيان  : ب
، اجلامعة 11: الدكتور عبد احملسن بن حممد بن عبد احملسن املنيف، اجلهاد وأحكامه، ومن يدعو إليه، ص: ينظر ـ   6

 1111، 1: اإلسالمية باملدينة املنورة، ط
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وفيصل التفرقة . فمن أنواع القتال اليت ميارسها الناس ما هو يف سبيل اهلل ومنها ما ليس يف سبيله 
 .1«اللَّهِ لَِتُكوَن َكِلَمُة اللَِّه ِهَى اْلُعْلَيا فـَُهَو ِِف َسِبيِل  َمْن قَاَتلَ » :بينهما يف قول النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ 

هل اجلهاد يف سبيل اهلل خاص بقتال الكفار أم يدخل فيه قتال : لكن السؤال اجلدير باإلجابة هنا هو
 :املسلمني إذا كان مشروعا؟ ولإلجابة عن ذلك نستعرض تعريفات املذاهب الفقهية للجهاد

 وعرفه . 2«َل يقبله الدعاء إىل الدين احلق وقتال من»: تعريفه بأنه( الدر املختار)جاء يف  :يةعند الحنف
سواد،  بذل الوسع يف القتال يف سبيل اهلل مباشرة، أو معاونة مبال أو رأي، أو تكثري»ابن الكمال بأنه 

 .3«أو غري ذلك
 ْعاَلِء َكِلَمِة اللَِّه أَْو اجلَِْهاُد ِقَتاُل مُ »: عرفه ابن عرفة قائال :عند المالكية َر ِذي َعْهٍد إِلِ ْسِلٍم َكاِفرًا َغيـْ

 4«ُحُضورُُه َلُه َأْو ُدُخوُل أَْرِضِه َله
 باب اجلهاد أي باب يف بيان أحكام اجلهاد أي القتال يف »: جاء يف إعانة الطالبني: عند الشافعية

جاء يف  :عند الحنابلة .6«الكفار بذل اجلهد يف قتال»: عرفه ابن حجر شرعا بأنه. 5«سبيل اهلل
قتال الكفار خاصة خبالف املسلمني من البغاة وقطاع الطريق »: تعريفه شرعا بأنه( كشاف القناع)

 .7«وغريهم فبينه وبني القتال عموم مطلق

                          
(: صحيح البخاري)ي، اجلامع الصحيح املختصر البخاري حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعف: متفق عليه ـ   1

: مسلم يف صحيحه(. 7515)، كتاب اجلهاد والسري، باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا، رقم احلديث 1/75
مصطفى . د: حتقيق )، (1575)، كتاب اإلمارة، باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا، رقم احلديث 1/11

 .م1951 -هـ  1151، 3:بريوت، ط –كثري ، اليمامة ، دار ابن  (ديب البغا
حممد أمني الشهري بابن عابدين، حاشية على الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة  ـ   2

إشراف مكتب )، طبعة جديدة منقحة مصححة، 1/791: ، ج(ويليه تكملة ابن عابدين لنجل املؤلف)النعمان، 
 .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،(راساتالبحوث والد

 .791/ 1نفس املصدر،  ـ   3
 (اإلسالم موقع: مصدر الكتاب ) 1/751اجلهاد :شرح حدود ابن عرفة ك  ـ    4
 1115، 1: ط 1/751أبو بكر املشهور بالسيد البكري ابن السيد حممد شطا الدمياطي حاشية إعانة الطالبني،   ـ  5

 .م،1991/ هـ 
عبد : حتقيق) 1/3، فتح الباري،  (هـ517: ت)أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  ـ   6

، دار (حممد فؤاد عبد الباقي: العزيز بن عبد اهلل بن باز وحمب الدين اخلطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها
 (.مصور عن الطبعة السلفية ) الفكر 

حتقيق هالل مصيلحي مصطفى ) 3/37صور بن يونس بن إدريس البهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع، من ـ   7
 .هـ، بريوت 1157، دار الفكر، (هالل
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وأما . يالحظ من تعريف احلنفية األول، وتعريف املالكية وتعريف احلنابلة أن اجلهاد خاص بقتال الكفار
 .يف الشافعية األول فهو حمتمل، ولكن تعريف ابن حجر أزال اللبس وأفاد أنه قتال الكفارتعر 

لدقته  ولكونه يرتكز على بيان ماهية اجلهاد  1وقد فضل بعض الباحثني املعاصرين تعريف املالكية
ضافة ما يلزم إضافته وقد تبنته املوسوعة الفقهية الكويتية بعد إ. 2واشتماله على كثري من شروط اجلهاد املعتربة

 .3«قتال مسلم كافرا غري ذي عهد بعد دعوته لإلسالم وإبائه، إعالء لكلمة اهلل»: إليه فعرّفت اجلهاد بأنه

وهذا أقرب تعريفات اجلهاد اليت وقفنا عليها، لوضوحه، واختصاره، واشتماله على عدد من القيود 
فر غري ذي عهد، وكونه بلغته الدعوة وأىب، وكون الصحيحة للجهاد الشرعي، كاشرتاط اإلسالم، وكون الكا

 .اجلهاد خالصاً لوجه اهلل

ويتبني من هذا أن اجلهاد يف االصطالح الفقهي ال يتناول إال قتال الكفار وال يدخل يف مسماه قتال 
 .املسلمني حىت عندما يكون مشروعا

 :ثالثا ـ حكم الجهاد
وهو مبفهومه الضيق الذي رأيناه . كل حبسب استطاعتهاجلهاد مبعناه الواسع فرض عني على كل مسلم،  

فأما حكم »: وقد حتدث عن ذلك اإلمام ابن رشد يف بداية اجملتهد فقال. فرض كفاية( القتال يف سبيل اهلل)
هذه الوظيفة فأمجع العلماء على أهنا فرض على الكفاية ال فرض عني، إال عبد اهلل بن احلسن، فقنه قال إهنا 

وأما كونه . اآلية 4﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم﴾: صار اجلمهور لكونه فرضا؛ لقوله تعاىل تطوع، وإَّنا
﴿َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا  : إذا قام به البعض سقط عن البعض؛ فلقوله تعاىل: فرضا على الكفاية، أعين

َد اللَُّه احلُْْسىَن﴾﴿وَُكالا َوعَ : اآلية، وقوله 5َكافَّة﴾
للغزو،  -صلى اهلل عليه وسلم  -، وَل َيرج قط رسول اهلل 6

 .7«.للغزو، إال وترك بعض الناس، فقذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضا على الكفاية
 :ولكنه يكون فرض عني يف ثالث حاالت

                          
 .مرجع سابق( اجلهاد أحكامه ومن يدعو إليه)ـ مثل الدكتور عبد احملسن بن حممد عبد احملسن املنيف يف كتابه   1
 .11: نفس املرجع، ص: ـ ينظر  2
 11/171، 7: الكويت، ط –ـ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، املوسوعة الفقهية الكويتية،   3
 711ـ سورة البقرة، اآلية   4
 177ـ سورة التوبة، اآلية   5
 .91ـ سورة النساء، اآلية   6
، دار الفكر (راساتتنقيح وتصحيح خالد العطار، إشراف مكتب البحوث والد) 1/351ـ ابن رشد، بداية اجملتهد،   7

 .م، بريوت ـ لبنان 1991ه ـ  1111للطباعة والنشر والتوزيع، 
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إذا التقى الزحفان، »: ابن قدامة قال. إذا التقى الزحفان، فليس ملن حضر أن يفر أو يتخلى عن القتال (1)
قام
ُ
﴿يا أيها  :وذلك لقوله تعاىل. 1«وتقابل الصفان؛ حرم على من حضر االنصراف، وتعني عليه امل

﴿يا أيها : وقوله سبحانه، 2الذين آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـْبُُتوْا َواذُْكُروْا اللََّه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تـُْفَلُحوَن﴾
ِإالَّ ُمَتَحرِّفًا  ين آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروْا زَْحفًا َفاَل تـَُولُّوُهُم اأَلْدبَاَر، َوَمن يـَُولِِّهْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرهُ الذ

وقال رسول اهلل  .3ْلَمِصيُر﴾لِِّقَتاٍل َأْو ُمَتَحيِّزًا ِإَلى ِفَئٍة فـََقْد بَاَء بَِغَضٍب مَِّن اللَِّه َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس ا
الشهْرُك بِاللَِّه »ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َوَما ُهنَّ قَاَل . «اْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُموبَِقاتِ »: -صلى اهلل عليه وسلم  -

َوَقْذُف  وَالتـَّوىله يـَوَْم الزَّْحِف َأْكُل الرهبَا َوالسهْحُر َوقـَْتُل النـَّْفِس الَّىِت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقه َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم وَ 
 .4«اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفاَلِت اْلُمْؤِمَناتِ 

 .5«إذا نزل الكفار ببلد تعني على أهله قتاهلم ودفعهم» (7)

ِإَذا ِقيَل َلُكُم ﴿يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم  :؛ لقوله تعاىل6«إذا استنفر اإلمام قوما لزمهم النفري معه» (3)
نـَْيا ِمَن اْْلِخَرِة َفَما  َمَتاُع اْلَحَياِة َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه اثَّاقـَْلُتْم ِإَلى اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم بِاْلَحَياِة الدُّ

نـَْيا ِفي اْْلِخَرِة ِإالَّ َقِليل   ْبُكْم َعَذابًا َألِيًما َوَيْستَ . الدُّ رَُكْم َواَل َتُضرُّوُه َشْيًئا ِإالَّ تـَْنِفُروا يـَُعذِّ ْبِدْل قـَْوًما َغيـْ
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه : وعن ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ قال. 7َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير ﴾

فكل ذلك يدل على أن من . 8«ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاٌد ونِيَّة، وإذا اسُتنِفْرُُت فاْنِفروا»: وسلم
 .نه اإلمام وأمره باخلروج للجهاد تعني عليه ذلكعي

                          
، (اعتىن به وخرج أحاديثه رائد بن صربي بن أيب علفة)، 7/7717، املغين، (هـ 175ـ  111)ابن قدامة املقدسي  ـ   1

 .7551بيت األفكار الدولية، 
 11سورة األنفال، اآلية  ـ   2
 11ـ  11اآليتان  سورة األنفال، ـ   3
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما : ))، كتاب الوصايا، باب قول اهلل تعاىل1/15البخاري، مصدر : متفق عليه ـ   4

، كتاب اإلميان، باب بيان الكبائر وأكربها، رقم 1/11: ومسلم. 7111رقم احلديث (( إَّنا يأكلون يف بطوهنم نارا
 (.717)احلديث  

 .7/7717مة، مصدر سابق، ابن قدا ـ   5
 .نفس املصدر واجلزء والصفحة ـ   6
 .39ـ  35سورة التوبة، اآليتان    7
ومسلم، (. 7153)، كتاب اجلهاد والسري، باب فضل اجلهاد والسري، رقم احلديث  1/11البخاري، : متفق عليه ـ   8

 (.1935)ديث ، كتاب اإلمارة، باب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم رقم احل1/75
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 المبحث الثاني
 أهداف الجهاد وغايته

يتبني لنا من تعريف اجلهاد، يف االصطالح الفقهي، بأنه القتال يف سبيل اهلل، ومن بيان الرسول ـ صلى 
ية اجلهاد هي إعالء كلمة اهلل اهلل عليه وسلم ـ ملا هو يف سبيل اهلل بأنه ما كان لتكون كلمة اهلل هي العليا أن غا

 .وذلك تعبري جامع ال يشذ عنه شيء من أهداف اجلهاد السامية. تعاىل

 :ولكننا إذا أردنا شيئا من التفصيل، ميكن أن جنمل أهداف اجلهاد فيما يأيت 

 :ـ القضاء على الفتنة  1
: قال تعاىل. قوةحبيث يكون لكل من أراد اإلسالم أن يدخل فيه حبرية وال متنعه من ذلك أي 

يُن لِلَِّه فَِإِن انـْتَـَهْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّالِ  َنة  َوَيُكوَن الدِّ ، وقال 1ِميَن﴾﴿َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفتـْ
يُن ُكلُُّه لِلَِّه فَِإِن انـْتَـهَ : تعاىل َنة  َوَيُكوَن الدِّ . 2ْوا فَِإنَّ اللََّه ِبَما يـَْعَمُلوَن َبِصير ﴾﴿َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفتـْ

سئل ابن عمر ـ رضي اهلل عنهما ـ عن . وبتعذيب املؤمنني وإكراههم على الكفر 3وقد فسرت الفتنة بالكفر
فعلنا على عهد رسول اهلل ـ َصلَّى »: فقال( وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة: )سبب تركه للجهاد مع أن اهلل يقول

إما قتلوه، وإما يعذبونه، حىت كثر اإلسالم : ْيِه َوَسلََّم ـ وكان اإلسالم قلياًل، فكان الرجل يفنت يف دينهاللَُّه َعلَ 
 .4«فلم تكن فتنة

 :ـ نصرة المظلومين 2
ْلِوْلَداِن الَِّذيَن ﴿َوَما َلُكْم اَل تـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َوا: قال تعاىل

َنا ِمْن َلُدْنَك يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِم َأْهُلَها َواْجَعل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعل لَ 
 .5َنِصيًرا﴾

 :ـ رّد العدوان وحفظ اإلسالم 3
اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاص  َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه  ﴿الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّْهرِ : قال اهلل تعاىل

 . ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَـُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقيَن﴾

                          
 193سورة البقرة، اآلية  ـ   1
 .39سورة األنفال، اآلية  ـ   2
 .تفسريه عند قوله تعاىل ﴿حىت ال تكون فتنة﴾ يف سورة البقرة: ينظر. وهو الذي اختاره ابن كثري ـ   3
آثر للنشر والتوزيع دار امل351/ 1حكمت بن بشري بن ياسني، موسوعة الصحيح املسبور من التفسري باملأثور، . د. أ ـ   4

 .م 1999 -هـ  1175، 1:املدينة النبوية، ط -والطباعة
 .11سورة النساء، اآلية  ـ   5
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 :ـ ردع العدو 4
ٍة َوِمْن رِبَاِط اْلَخْيِل تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّ ﴿: قال تعاىل

  1﴾َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم اَل تـَْعَلُمونـَُهُم اللَُّه يـَْعَلُمُهم

 المبحث الثالث
 بيان صاحب الحق في إعالن الجهاد

ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام واجتهاده، »: قال ابن قدامة يف املغين
وهنى الشيخ  3«وال َيوز خروج جيش إال بقذن اإلمام: قال يف التوضيح ابن املواز»: قال احلطاب 2«.ذلك

َنِة »: أمحد زروق يف وصاياه إلخوانه عن التوجه للجهاد بغري إذن مجاعة املسلمني وإمامهم، وقال فَِقنَُّه ُسلَُّم اْلِفتـْ
 .4«َغَل بِِه َأَحٌد َفَأجْنَحَ َوقـَلََّما اْشتَـ 

نـَْيا ِخاَلَفًة َعْن النَّيبه َصلَّى »: نقل ابن عابدين يف حاشيته تعريف اإلمامة بأهنا يِن َوالدُّ رِيَاَسٌة َعامٌَّة يف الده
 . م عند وجودهوالقتال من شؤون الدنيا والدين املهمة فيجب أن يكون املرجع فيه إىل اإلما. 5«اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم

 . وجوده
أما عند عدم وجود إمام شرعي، فالصحيح يف نظرنا أن يشتغل املسلمون بقصالح أمرهم ومجع كلمتهم 
حبيث يكون هلم إمام شرعي على املد  القريب أو البعيد، بدال من أن جتتهد كل شرذمة منهم على حدة 

كل من تأمل يف واقع ما َيري من قتال وقد تبني ل. وتشن القتال على الكفار بل وعلى املسلمني باسم اجلهاد
بناء على اجتهاد فردي أو طائفي أنه ال َير للمسلمني إال الويالت إذ يتسبب يف اختالل األمن، وقتل 

وسيأيت مزيد من البيان . األبرياء، وتضييق األعداء على املسلمني واحتالل دوهلم وغري ذلك مما هو مشاهد
ن هذا البحث عند احلديث على سلطة ويل األمر يف إعالن اجلهاد، حبول والتفصيل هلذا يف الفصل الرابع م

 .اهلل

                          
 .15سورة األنفال، اآلية  ـ  1
 .7/7711/ابن قدامة، مصدر سابق ـ   2
: املتوِف )لرُّعيين طاب امشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب ، املعروف باحل ـ   3

: ك 7553 -هـ 1173طبعة خاصة : دار عاَل الكتب الطبعة : الناشر ( زكريا عمريات : احملقق ) ،  (هـ911
 1/111اجلهاد 

 نفس املصدر،  ـ   4
الناشر دار الفكر للطباعة .حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفةابن عابدين  ـ  5

 1/115م  7555 -هـ 1171سنة النشر .لنشروا
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 الفصل الثالث 
أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إلى القتال ضد حكام المسلمين وغيرهم من المواطنين 

 والمقيمين في الدول اإلسالمية باسم الجهاد

وبعد مراجعة ما . سم اجلهاد يتطلب معرفة أسباهباإن عالج مشكلة القتال غري املشروع الذي ميارس با
تيسرت لنا قراءته يف املوضوع وتأمل الواقع، تبني لنا أن جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إىل القتال ضد 
حكام املسلمني وغريهم من املواطنني واملقيمني يف الدول اإلسالمية له أسباب عامة كما أن لكل نوع من أنواع 

 :ومن أهم األسباب العامة ما يأيت. سبابا خاصة بههذا القتال أ

االحنراف الفكري والقصور يف العلم الشرعي واخللل يف منه  التلقي؛ حيث يتتلمذ الشباب على طائفة  ـ  1
من الغالة ليس هلم أقدام راسخة يف العلم، أو يتعلمون بأنفسهم فال يقتدون وال يهتدون مبا عليه العلماء 

 .رون، بل يطعنون فيهم، ويلمزوهنم لينفروا الناس من األخذ عنهمالراسخون املعاص

ولعل هذا هو السبب الرئيس هلذه الظاهرة؛ ألن اإلنسان يتميز بأنه مقود يف تصرفاته االختيارية بعقيدته 
 .وفكره

رفة واألخذ بظواهر النصوص دون فقه، وال مع -صلى اهلل عليه وسلم  -اجلهل بكتاب اهلل وسنة رسوله   ـ 7
 .لقواعد االستدالل، وال اجلمع بني األدلة عند التعارض

 .ـ الغلو يف التكفري واجلهل بأحكامه 3

  1.ـ سوء تربية الشباب وتقصري اآلباء وأولياء األمور يف ذلك، أو الرتبية اخلاطئة 1

تلك بعض األسباب العامة قدمناها بني يدي احلديث عن أسباب اجلنوح إىل كل نوع من أنواع  
 :القتال على حدة يف املباحث اآلتية

 المبحث األول
 أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إلى القتال ضد حكام المسلمين

ومن املهم جدا حماولة التعرف على األسباب اليت تدفع هبذه التنظيمات إىل قتال حكام املسلمني باسم 
سببه، ولكل فئة من اجلاحنني أسباهبا، تعددت  اجلهاد، وال شك أن أسباب ذلك كثرية ومتنوعة، فلكل تنظيم

 .األسباب والقتال واحد

                          
هـ وزارة 1171الطبعة األوىل .151: أبو احلسن مصطفى بن إمساعيل السليماين فتنة التفجريات واالغتياالت، ص ـ   1

 هـ1171الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
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 :ومن أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إىل القتال ضد حكام املسلمني ما يأيت

تكفري احلكام الذين ال ُيكمون مبا أنزل اهلل دون التفريق بينهم، مع أن التحقيق يقضي بعدم تكفريهم  (1)
 .تغيري املنكرات السائدة يف اجملتمع والتعامل حبكمة من أجل

رمحه  –التمسك ببعض الفتاو  اليت يفهمون منها إباحة قتال احلكام، كفتو  شيخ اإلسالم ابن تيمية  (7)
ونص الفتو  ، يف قتال كل فئة متتنع عن أداء شريعة ظاهرة متواترة من شرائع اإلسالم -اهلل تعاىل 

ْساَلِم الظَّاِهرَِة اْلُمتَـَواتِرَِة َيَُِب ِجَهاُدَها َحىتَّ َيُكوَن َفُكلُّ طَائَِفٍة مُمَْتِنَعٍة ِمْن )) اْلِتزَاِم َشرِيَعٍة ِمْن َشرَائِِع اإْلِ
يُن ُكلُُّه لِلَِّه بِاتـهَفاِق اْلُعَلَماِء   1 .الده

 2.وجود حكومات مفروضة على األمة قسرا، وحكومات تقر املنكر وحتل ما حرم اهلل (3)

فال شك أن حتكيم الشريعة أمر واجب ال . شريعة وعدم النظر إىل مآالت األمورعدم فقه مقاصد ال  (1)
ولكن اللجوء إىل قتال . يشك مسلم يف وجوبه ووجوب سعي املسلمني إلَياد ظروف مالئمة لذلك

فكان على اجلماعات اإلسالمية الغيورة على اإلسالم أن تفهم أن . احلكام ألجله يتولد منه ضرر أكرب
 .ضد احلكام ليس يف مصلحة اإلسالم الذي يريدون رفع رايته خوض القتال

اجلهل بالسنن الكونية يف التمكني يف األرض وأن ذلك ال يكون إال بالصرب والتحمل ألذ  الكفار،  (1)
 !فكيف ال نصرب على أذ  املسلمنّي؟

فلو أن . ت الظاهرةعدم لزوم منه  السلف الصاحل أمام فتنة احلكم بغري ما أنزل اهلل، ويف تغيري املنكرا (1)
 .هذه التنظيمات اتبعت منهجهم ملا خرجت على احلكام

املوقف السليب من الصحوة اإلسالمية وسوء املعاملة والقمع العشوائي ملن له صلة بالدعوة إىل اهلل سواء  (1)
تح فيولد ذلك القمع الغلو فيمن كان معتدال ويزيد الغايل غلوا وال يف. أكان بعيدا عن هذا الفكر أم ال

 3.له باب معرفة احلق

غياب العدالة االجتماعية يف كثري من الدول اإلسالمية وعدم حصول األفراد على حقوقهم االجتماعية  (5)
 .اليت تكفل هلم احلياة الكرمية

                          
احملقق   ) 75/355: جمموع الفتاو ( هـ175: ملتوِف ا)تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين  ـ   1

 م 7551/ هـ  1171الثالثة ،  :الطبعة دار الوفاء :الناشر (عامر اجلزار  -أنور الباز  :
 .1ـ  1: القرضاوي فقه اجلهاد، ص ـ   2
 151:الشيخ أبو احلسن مصطفى بن إمساعيل السليماين، مرجع سابق ص : ينظر ـ   3
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استخدام بعض السلطات يف بلداهنم للعنف والقوة يف التعامل مع التنظيمات وحماربتها ومالحقتها يف  (9)
 .الداخل واخلارج

ويف نظر هذه التنظيمات يعد هذا السبب كافيا . الشريعة اإلسالمية واستبداهلا بالقوانني الوضعية إلغاء (15)
 .لقتال احلكام واخلروج عليهم، فهم كافرون وظاملون وفاسقون بنص القرآن

عدم استقالل حكام املسلمني يف حكم البالد اإلسالمية وتبعيتهم للغرب تبعية كاملة وتنفيذ ما ميليهم  (11)
 ((.ومن يتوهلم منكم فهو منهم))الغرب عليهم ومواالهتم هلم يف حماربة اإلسالم وأهله  حكام

اليت عطلت واليت أخرب الصادق ( فريضة اجلهاد يف سبيل اهلل: )«الفريضة الغائبة»الرغبة يف إحياء  (17)
 .نهماملصدوق أن املسلمني إذا تركوها وعطلوها سلط اهلل عليهم الذل واهلوان حىت يرجعوا إىل دي

الرغبة يف نيل الشهادة واألجر اجلزيل فيها، واآليات القرآنية يف ذلك كثرية، وكذلك األحاديث النبوية  (13)
 .1اليت وردت يف فضل اجلهاد، وهي أكثر من أن حتصى

 المبحث الثاني
 وقفة مع حكام المسلمين المعاصرين

لمني باسم اجلهاد، أن األمر يالحظ من أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إىل قتال حكام املس
يستدعي وقفة وتأمال ألوضاع حكام املسلمني احلاليني الذين تنظر إليهم هذه اجلماعات أهنم قد ارتكبوا كفرا 
بواحا عندهم فيه من اهلل برهان عندما عطلوا بعض أحكام الشرع عمدا، مثل إقامة احلدود وحترمي الربا، وأحلوا 

ة اخلمر، ومثل نشر اخلالعة يف أجهزة اإلعالم املختلفة، بل إن بعضهم ُيارب ما حرم اهلل جهارا، مثل إباح
املرأة احملتشمة ويعترب لباسها اخلمار جرمية، يف حني يطلق العنان للكاسيات العاريات أو العاريات غري 

املعتقالت أو  الكاسيات، ومنهم من يعترب الدعوة إىل حتكيم الشريعة جرمية خمالفة للدستور، ويسوق دعاهتا إىل
 .احملاكم العسكرية إىل غري ذلك مما يعلمه اخلاص والعام

والتأمل يستدعي التفريق بني احلكام املعاصرين وتقسيمهم إىل أنواع، والتعامل مع كل نوع باحلكم الذي 
: يناسبه، ولعل من أفضل ما قيل يف ذلك كالم الشيخ القرضاوي، الذي قسم احلكام املعاصرين إىل نوعني

لنوع األول هو الذي يعرتف باإلسالم دينا للدولة، وبالشريعة مصدرا للقوانني ولكنه فرط يف تطبيق الشريعة يف ا
فهذا أشبه باملسلم الذي يشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، ويلتزم بأحكام . بعض اجلوانب

 .مأموراإلسالم عامة، ولكنه يرتكب بعض الكبائر من فعل حمظور أو ترك 
                          

، وسورة 111، 11، 31: ، وسورة التوبة اآليات711سبيل املثال ال احلصر ما جاء يف سورة البقرة اآلية انظر على  ـ   1
 153إىل  355، والنووي يف رياض الصاحلني من ص13ـ  15، وسورة الصف اآليات 91و 91النساء اآليتان 
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فاخلوارج ومن وافقهم يكفرونه، وأهل السنة ومجهور املسلمني يعتربونه عاصيا غري خارج من امللة ما َل  
 .وجل احلكام من هذا النوع. يستحل ذلك، أو ينكر معلوما من الدين بالضرورة

ويعتربها هو العلماين املتطرف، الذي َياهر بالعداوة لشريعة اإلسالم ويسخر منها : والنوع الثاين 
مناقضة للحضارة والتقدم، فهو يرفض الشريعة رفضا، فهو أشبه بقبليس الذي رفض أمر اهلل بالسجود آلدم، 

وقليل من احلكام هم الذين ميثلون هذا النوع الذي . 1﴿أىب واستكرب وكان من الكافرين﴾: ووصفه القرآنه بأنه
ما أحل اهلل، ويسقط ما فرضه اهلل، ويتبع غري سبيل يباهي بعداوته لشريعة اهلل ويستحل ما حرم اهلل، وُيرم 

املؤمنني، بل يتبع سبيل اجملرمني، ويعمل جاهدا يف جتفيف ينابيع التدين يف أنفس مجاهري املسلمني ويف 
 .حياهتم، وَياهر بذلك ويتبجح

، وال وهؤالء هم الذين َيب مقاومتهم واخلروج عليهم، ولكن هذا كله مقيد حبدود القدرة واإلمكان 
وكثريا ما يؤدي استعمال القوة يف غري موضعها إىل كوارث كبرية، رمبا عاقت . يكلف اهلل نفسا إال وسعها

 2.العودة إىل الشريعة زمنا قد يقصر أو يطول

 المبحث الثالث
 أسباب جنوحها إلى القتال ضد عامة المسلمين

 تقتصر يف بعض األحيان على احلكام، بل إن العمليات القتالية اليت تشنها بعض التنظيمات اإلسالمية ال
 :ومن أسباب ذلك. توجه ضد عامة املسلمني

بعض هذه اجلماعات ينظر إىل اجملتمع كله على أنه يأخذ حكم األنظمة اليت ال : التوسع يف التكفري (1)
مبين وهذا التكفري للمجتمع . حتكم مبا أنزل اهلل؛ ألنه واالها ورضي هبا وسكت عنها، وَل ُيكم بكفرها

وهبذا توسعوا يف التكفري غلوا وكفروا الناس ! على قاعدة يزعموهنا وهي أن من َل يكفر الكافر فهو كافر
 3.باجلملة

غياب فقه تغيري املنكرات العامة؛ فلو فقهوا أن املنكر ال َيوز تغيريه مبا يتولد منه منكر أكرب ملا أقدموا  (7)
على الدعاة املخلصني وأهل اخلري وتفريق املسلمني  على ما يقومون به من عمليات تتسبب يف التضييق

 .وتدمري مرافقهم بدون أن يتحقق اهلدف الذي يسعى إليه املقاتلون من وراء كل ذلك

                          
 31ـ سورة البقرة، اآلية   1
 (الم أو الينإس) 5ـ  1: ـ الشيخ القرضاوي، مرجع سابق، ص  2
 .1ـ  1: ـ نفس املرجع، ص  3
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. 1ال شك أن لكل دولة سلطة إكراه إللزام األفراد باخلضوع للنظم: خلط مرحلة الدعوة مبرحلة الدولة (3)
ة َيب أن يدرك أنه يف هذه املرحلة جمرد داعية ليست له القوة واملسلم الداعي إىل إقامة الدولة اإلسالمي

 .واخللط بني األمرين سبب من أسباب ممارسة العنف ضد املسلمني عامة. اإللزامية اليت للدولة

اجلهل باإلسالم ومبادئه األساسية واجلهل بأحكام اجلهاد بصورة خاصة، وهذا السبب يشع لد  كثري  (1)
 .سالم من الذين َل يتلقوا تعليما شرعيا جيدا حولهمن الشباب املتحمسني لإل

التفسري اخلاطئ للنصوص الشرعية املتعلقة بالتكفري واجلهاد وعالقة الراعي بالرعية واألمر باملعروف  (1)
 .والنهي عن املنكر والوسائل املستخدمة فيها

علماء الربانيني االستخفاف بعلماء العصر واهتامهم بأهنم علماء السالطني، وعدم العودة إىل ال (1)
املتخصصني يف علوم الشريعة يف قضايا اجتهادية ال ميكن لإلنسان غري املتعمق يف دراسة الشريعة من 

 .إصدار حكم شرعي فيها

هذه بعض أهم أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إىل القتال ضد عامة املسلمني الذين ليسوا 
 .على فهمهم يف رأينا

 المبحث الرابع
 جنوحها إلى القتال ضد غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في الدول اإلسالمية وغيرهاأسباب 

أما أسباب جنوح هذه التنظيمات إىل القتال ضد غري املسلمني من املواطنني واملقيمني يف الدول  
 :إىل ما يلي -يف رأينا  -اإلسالمية وغريها فرتجع 

 أولياء األمور إياه  عدم اعتبار العهد واألمان الذي يعطيهم (1)

اعتبار بعض األفعال الصادرة من املواطنني غري املسلمني واألجانب املستأمنني نقضا للعهد واستباحة  (7)
دمائهم بناء على ذلك، فريون أن األقليات غري املسلمة ناقضة للعهد بعدم أدائهم للجزية، وبتأييدهم 

 .الشريعة اإلسالمية ألولئك احلكام املرتدين، وأنظمتهم الوضعية، ولرفضهم

 ...َتَدخُُّل الغربيني عسكريا يف بعض الدول املسلمة مثل أفغانستان، والعراق ومايل  (3)

استحالل دماء املستأمنني من السياح وغريهم، وهم يرون أن السياح وأمثاهلم الذين يدخلون بالد  (1)
نني ولو كانت دوهلم حماربة اإلسالم بتأشريات رمسية، وترخيصات قانونية، والذين يعدهم الفقهاء مستأم

                          
 .7513، منشورات الزمن، 11ـ  13: أبو زيد املقرئ اإلدريسي، الغلو يف الدين، املظاهر واألسباب، ص ـ   1
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للمسلمني، يرون دماء هؤالء مباحة؛ ألهنم َل يأخذوا اإلذن من دولة شرعية، وألن بالدهم نفسها 
 .حماربة لإلسالم، فال عهد بينهم وبني املسلمني، والواجب أن يقاتلوا ويقتلوا

يب هلوهلا الولدان، هذا هو فقه مجاعات العنف الذي على أساسه ارتكبوا ما ارتكبوا من جمازر تش
وتقشعر من بشاعتها األبدان، ضد مواطنيهم من مسلمني وغري مسلمني، وضد السياح وغريهم من األجانب 

 .وغريهم من املقيمني يف الدول اإلسالمية 1املساملني املستأمنني

ل جانب، وهو بال ريب فقه أعوج، وفهم أعرج، فقه من َل يرد اهلل به خريا، يعتوره اخللل واخلطل من ك
وُيتاج من فقهاء األمة إىل وقفة متأنية، ملناقشتهم يف أفكارهم هذه، والرد عليهم فيما أخطؤوا فيه، يف ضوء 

ولعل وعسى أن يعود هؤالء إىل رشدهم . -كما تقدم   –األدلة الشرعية من القرآن والسنة وإمجاع األمة 
 .ويقلعوا عن غيهم، وما ذلك على اهلل بعزيز

                          
 .1: القرضاوي، املرجع السابق، ص ـ  1
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 الفصل الرابع
 حكم العمليات القتالية التي تشن باسم الجهاد 

 ضد المسلمين وغيرهم من المواطنين والمقيمين في الدول اإلسالمية وغيرها

 المبحث األول
 حكم القتل بغير حق، وحكم العمليات القتالية التي تشن باسم الجهاد ضد المسلمين،

 :في عدد من دول العالم اإلسالميوذكر نماذج واقعية لعمليات القتالية االنتحارية المروعة 

 :وسأتناول هذا املبحث من خالل النقاط التالية
  :أوال ـ حكم القتل بغير حق

: قال اهلل تعاىل. ودليل ذلك من الكتاب والسنة واإلمجاع. قد أمجع املسلمون على حترمي القتل بغري حق
بِاحلَْقه﴾﴿َواَل تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ 

ال ُيل دم امرئ »: -صلى اهلل عليه وسلم  -وقال النيب . 1
الثيب الزاين، والنفس بالنفس والتارك لدينه : مسلم، يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل، إال بقحد  ثالث

 .3واألحاديث مبعناه كثرية. 2«املفارق للجماعة

ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا : قولهفمن قتل مسلما عدوانا فقد توعده اهلل تعاىل ب ﴿َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمه
وحكمه عند مجيع أهل السنة، خالفا للخوارج ومن . 4ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيًما﴾

نوب وأمره يف اآلخرة إىل اهلل، إن شاء عذبه وإن شاء ، أنه يف الدنيا فاسق الرتكابه كبرية من كبائر الذ5وافقهم
﴿إنَّ اللََّه اَل يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء﴾: قال اهلل تعاىل. غفر له

فهو داخل حتت . 6
﴿ُقْل يَا ِعَباِدَي : ل اهلل تعاىلأما إذا تاب فتوبته مقبولة، فقد قا. هذا إذا َل يتب. املشيئة ألن ذنبه دون الشرك

يًعا ِإنَّ   .7ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم﴾الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم اَل تـَْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

                          
 111سورة األنعام، اآلية  ـ   1
: القسامة ب:مسلم ك 1515رقم /9/1بالنفس والعني بالعني قول اهلل تعاىل أن النفس : الديات ب : البخاري ك ـ   2

 1115رقم1/151مايباح به دم مسلم 
َه ِإالَّ اللَُّه َوأَنَّ أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل أُِمْرُت أَْن أُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ َيْشَهُدوا َأْن اَل إِلَ " حديث : منها ـ  3

ْساَلِم َوِحَسابـُُهْم مًَّدا َرُسوُل اللَِّه َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويـُْؤُتوا الزََّكاَة فَِقَذا فـََعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمينه ِدَماَءُهْم َوأَمْ حمَُ  َواهَلُْم ِإالَّ حِبَقه اإْلِ
 متفق عليه(( َعَلى اللَّهِ 

 .93سورة النساء، اآلية  ـ   4
 .ب الكبرية كافر يف الدنيا وخالد خملد يوم القيامةالقائلني بأن مرتك  . 5
 .15سورة النساء، اآلية  ـ   6
 .13سورة الزمر، اآلية  ـ   7
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تول من حسنات القاتل بقدر ولكن ال يسقط عنه حق املقتول يف اآلخرة مبجرد التوبة، بل يأخذ املق
قال . مظلمته، أو يعطيه اهلل من عنده، وال يسقط حق املقتول بالقصاص؛ ألن القصاص حق ألولياء املقتول

والتحقيق ِف املسألة أن القتل يتعلق به ثالثة حقوق حق هلل وحق للمظلوم  »: -رمحه اهلل  -العالمة ابن القيم 
ل نفسه طوعا واختيارا إىل الويل ندما علي ما فعل وخوفا من اهلل وتوبة املقتول وحق للويل فقذا سّلم القات

نصوحا يسقط حق اهلل بالتوبة وحق الوىل باإلستيفاء أو الصلح أو العفو وبقى حق املقتول يعوضه اهلل عنه يوم 
 ((1القيامة عن عبده التائب احملسن ويصلح بينه وبينه فال يبطل حق هذا وال تبطل توبة هذا

إحداها أن َيرحه مبا له نفوذ يف البدن،  . تل العمد عند الفقهاء تسع صور معلومة عندهم باستقراءوللق
أن : الثانية. ال اختالف فيه بني العلماء فيما علمناه: قال املوفق. كسكني وشوكة وحنو ذلك من احملددات

كان يف مقتل، أو يف حالة ضعف   فقذا كان احلجر صغريا فليس بعمد، إال إن. يقتله مبثقل كبري كاحلجر وحنوه
. قوة اجملين عليه من مرض أو صغر أو كرب أو حر أو برد وحنوه أو ردد ضربه باحلجر الصغري وحنوه حىت مات

 .ومثل قتله باملثقل لو ألقى عليه حائطا أو دهسه بسيارة أو ألقاه من مرتفع فمات

نه إذا تعمد إلقاءه إىل هذه القواتل فقد تعمد أن يلقيه إىل حيوان مفرتس كأسد، أو إىل حية؛ أل: الثالثة
 .قتله مبا يقتل غالبا

 .أن يلقيه يف نار أو ماء يغرقه وال ميكنه التخلص منهما: الرابعة

 .أن َينقه حببل أو غريه أو يسد أنفه وفمه فيموت من ذلك: اخلامسة

فيها غالبا ويتعذر عليه  أن ُيبسه ومينع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك يف مدة ميوت: السادسة
 .الطلب، ألن هذا يقتل غالبا

 .أن يقتله بسحر يقتل غالبا، والساحر يعلم أن ذلك غالبا يقتل: السابعة

 أن يسقيه مسا ال يعلم به، أو َيلطه بطعامه، فيأكله جاهال بوجود السم فيه: الثامنة

تل ُث يرجع الشهود عن شهادهتم أن يشهد عليه شهود مبا يوجب قتله من زىن أو ردة أو ق: التاسعة
ويدخل يف ذلك أن يقتله بتفجري  2.تعمدنا قتله، فيقتلون به، ألهنم توصلوا إىل قتل مبا يقتل غالبا: ويقولون

 .قنبلة أو بسيارة أو بدراجة مفخخة أو بأحزمة ناسفة أو بألغام، وحنو ذلك مما يدخل يف القتل العمد

                          
حتقيق الشيخ عاطف صابر شاهني  دار الغد ) 155ص( الداء والدواء)جلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ا ـ  1

 مـ7557هـ1173وىل اجلديد املنصورة ومكتبة األندلسية جدة الطبعة األ
مؤسسة الرسالة . 113ـ  111: انظر يف ذلك الدكتور صاحل بن فوزان عبد اهلل الفوزان، امللخص الفقهي، ص ـ   2

  م7555ـ  1179ناشرون، الطبعة األوىل، 
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  :ي تشن باسم الجهاد ضد المسلمينثانيا ـ حكم العمليات القتالية الت
إن األصل الثابت بيقني ال شك فيه وال خالف عليه أن دم املسلم على املسلم حرام وأن قتال املسلم 
ألخيه املسلم من كبائر اإلُث اليت قد يؤدي إىل الكفر، وأن هذا مما شدد فيه القرآن الكرمي والسنة النبوية 

َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمنًا مُّتَـَعمهدًا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدًا ِفيَها :فقد قال اهلل تعاىلالشريفة،      أما القرآن الكرمي 
َوَغِضَب الّلُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاباً َعِظيماً 

1 . 

 .2قه َواَل تـَْقتـُُلواْ النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم الّلُه ِإالَّ بِاحلَْ  :وقال سبحانه وتعاىل

َوالَ تـَْقتـُُلواْ أَنُفَسُكْم ِإنَّ الّلَه َكاَن ِبُكْم َرِحيماً  :وقال جل وعال
3. 

كل املسلم على املسلم حرام دمه »:أما السنة النبوية الشريفة فقد جاءت أحاديث كثرية بذلك، منها  
 .5«سباب املسلم فسوق وقتاله كفر»:-صلى اهلل عليه وسلم  -وقوله .  4«وماله وعرضه

وغري . 6«إذا التقى مسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار»:-عليه الصالة والسالم  -وقوله     
 .ذلك من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية

واإلسالم يسعى حلفظ الدين والعقل والنفس واملال والعرض، ومن أجل حفظ احلياة والعناية هبا أخذت 
 :من الوسائل حلفظها منهالشريعة اإلسالمية جمموعة 

َوالَ تـَْقتـُُلواْ النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم الّلُه ِإالَّ بِاحلَْقه : :حترمي قتل النفس قال اهلل تعاىل (1)
7. 

 :سد الذرائع اليت تؤدي إىل القتل وله صور كثرية منها (7)

 إذا التقى»: :-صلى اهلل عليه وسلم  -حترمي محل السالح على املسلم، يقول الرسول  (أ )
 . 8«مسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار

                          
 93:سورة النساءاآلية ـ  1
 111:سورةاألنعام اآلية  ـ  2
 79:سورةالنساء اآلية ـ  3
 1151رقم /5/15حترمي ظلم املسلم : لة واآلداب ب الربوالص: مسلم ك  ـ  4
بيان :اإلميان ب : مسلم ك15رقم /1/19خوف املؤمن من أن ُيبط عمله : ب حَتْرمِِي ظُْلِم اْلُمْسِلمِ  :البخاري ك  ـ  5

 735رقم /1/11قول النيب سباب املسلم فسوق  
إذاتوجه : الفنت وأشراط الساعة ب: مسلم ك31رقم /1/11وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا :اإلميان ب :لبخاري كا . 6

 1131رقم /5/119املسلمان بسيفيهما 
 111:سورة األنعام اآلية ـ  7
إذاتوجه : الفنت وأشراط الساعة ب: مسلم ك31رقم /1/11وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا :اإلميان ب :البخاري ك ــ  8

 1131رقم /5/119املسلمان بسيفيهما 
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سباب املسلم »:-صلى اهلل عليه وسلم  -حترمي مقاتلة املسلمني ، يقول رسول اهلل  (ب )
 «1فسوق وقتاله كفر

َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة يَْا أُويلْ األَْلَباِب َلَعلَُّكْم :القصاص يف القتل قال اهلل تعاىل (3)
تـَتـَُّقونَ 

2. 
رمي االنتحار، إن احلياة ــ يف احلقيقة ــ ليست حقا لصاحبها؛ ألهنا هبة من اهلل تعاىل، حت (1)

والروح أمانة يف يد صاحبها فال ُيل له االعتداء عليها ولذا اعترب اإلسالم االعتداء عليها 
 . جرمية شنيعة، وأن ملرتكبها أشد اإلُث والعقاب يف اآلخرة

 :املسلمني فاالعتبارات عدة منها أما األصل يف حرمة التقاتل بني

 ﴿ ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  فََأْصِلُحوا بـَْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَـُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم رابطة األخوة اليت بينهم
 . 3﴾تـُْرَحُمونَ 

 4يًعا َواَل تـََفرَُّقوا﴾اللَِّه َجمِ  ﴿َواْعَتِصُموا حِبَْبلِ : قال تعاىل. وجوب االحتاد وعدم التفرق على املسلمني .
 . وال شك أن القتال بينهم يؤدي إىل التفرق

  إذا التقى املسلمان »: -صلى اهلل عليه وسلم  -نصوص حترم التقاتل بني املسلمني، منها قول النيب
 5«بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار

 عظم جرم وغلظ حرمة قتل املسلم والوعيد الشديد الذي ورد يف ذلك: 

َلُه َعَذابًا ﴿َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمهًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ : قال تعاىل
 6َعِظيًما﴾

ة ولكننا مع هذا كله ال نستطيع تعميم احلكم على كل أنواع القتال بني املسلمني؛ ألننا ال نشك يف أن مث
 .7﴾فـََقاتُِلوا الَّيِت تـَْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإىَل أَْمِر اللَّهِ حاالت يشرع فيها قتال بعض املسلمني ﴿
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فحرصا على الدقة واملوضوعية نريد أن نفصل يف أنواع النشاطات القتالية االنتحارية اليت نشاهدها على 
 :ا يأيتفمن أهم تلك النشاطات م. الساحة اليوم، مع بيان حكم كل منها

ومن . القتال من أجل اقتطاع أجزاء من البالد اإلسالمية التابعة لدول مستقلة قائمة يف العاَل اإلسالمي (1)
أحدث األمثلة على ذلك ما حدث يف مايل بسبب حماولة حركة حترير آزاود إلقامة دولة مستقلة يف 

 .مشال مايل

ص والقواعد الشرعية اليت تدعو إىل وحدة وهذا النوع من القتال غري مشروع؛ ألنه يتعارض مع النصو  
 :1ومن تلك النصوص. املسلمني يف كيان واحد

o  يٌع فَاْضرِبُوُه بِالسَّ »حديث ْيِف  ِإنَُّه َسَتُكوُن َهَناٌت َوَهَناٌت َفَمْن أَرَاَد َأْن يـَُفرهَق أَْمَر َهِذِه األُمَِّة َوْهَى مجَِ
 .2«َكائًِنا َمْن َكانَ 

إذا كان القتال الذي يشنه االنفصاليون ضد الدولة جرمية، فقنه من : ة اإلسالميةالقتال من أجل الوحد (7)
املشروع بل الواجب على الدولة أن حتارهبم حفاظا على الوحدة واألمن وزجرا هلم عن هذا املنكر الذي 

: حيث يعترب هؤالء خارجني على اإلمام، قال ابن قدامه. يريدون ارتكابه، الذي هو تفريق املسلمني
  3:.واخلارجون عن قبضت اإلمام أصناف اربعة

وهم قوم امتنعوا من طاعته، وخرجوا عن قبضته بغري تتأويل، فهؤالء قطاع : قطاع الطريق : أحدها
اَّنا جزاء الذين ُياربون اهلل ورسوله ويسعون ) الطريق، ساعون يف األرض بالفساد وهم املذكورون يف قوله تعاىل 

 4(يف األرض فساد

اصحاب شبهي ال منعة هلم، وهم قوم هلم تأويل، إال أهنم نفر  يسري ال منعتة هلم كالواحد واإلثنني  :ثاين
 .والعشرة وحنوهم،  فهؤالء قطاع طريق يف قول أكثر اصحابنا وهو مذهب الشافعي

 اخلوار وهم الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون عثمان وعليا وطلحة وزبري، وكثريا من الصحابة: الثالث 
 . ويستحلون دماء املسلمني وأمواهلم إال من خرج معهم

قوم من أهل احلق َيرجون عن قبضة اإلمام ويرومون خلعه لتأويل سابغ، وفيهم منع ُيتاج يف  : الرابع
كفهم إىل مجع اجليش فهؤالء البغاة الذين نذكر يف هذا الباب حكمهم وواجب على الناس معونة إمامهم، يف 

                          
 155ـ  119: حممد خري هيكل، اجلهاد والقتال يف السياسة، ـ ص/ د ـ 1 
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 ......وأصناف اخلارجني ((: املغين))يراجع يف ذلك ابن قدامة، الذي يقول يف   ـ 3
 ......(األية.....)سورة  ـ 4
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قال  1.رنا يف اول الباب، وألهنم لو تركوا معونته، لقهره أهل البغي وظهر الفساد يف األرضقتال البغاة ملا ذك
واذ اتفق املسلمون على اإلمام فمن خرج عليه من املسلمني يطلب موضعه، : أبو القاسم اخلرقي رمحه اهلل 

والبغاة ـ إذا َل يكونوا من :  ويف هذا السياق يقول ابن قدامه يف املغين 2حوربوا، ودفعوا بأسهل ما يندفعون به
فهم مجيعا  . واإلمام واهل العدل مسيبون يف قتاهلم. أهل البدع ـ ليسوا فاسقني، إَّنا هم خمطيؤن يف تأويلهم

وهذا قول الشافعي، وال اعلم . كاجملتهدين من الفقهاء يف األحكام من شهد منهم قبلت شهادته اذ كان عدال
 3.وارج و اهل البدع إذا خرجوا على اإلمام فال تقبل شهادهتم، ألهنم فساقواما اخل. يف قبول شهادته خالفا

 (يعين فسق اعتقاد وتاويلي ال فسق العمل والسلوك)

هذا أيضا غري مشروع؛ : اغتيال الشخصيات اليت حتكم عليها املنظمات القتالية باخليانة للدين أو الوطن (3)
مي املنحرفني باالغتياالت ولكن بالسعي إلقامة الدولة ألنه حني ال يكون اجملتمع إسالميا ال يكون تقو 

اإلسالمية ُث محايتها من احنرافات املنحرفني من أهل السلطة وغريهم عن طريق األمر باملعروف والنهي 
ُث إن املنظمة اليت تقوم مبثل هذه االغتياالت ال متلك شرعا ال سلطة القضاء وال سلطة . عن املنكر

 4ا أن تصدر حكما بقتل شخص ُث تنفذ هذا احلكم؟التنفيذ، فكيف يصح هل

القتال لقلب أنظمة احلكم يف الدول القائمة يف العاَل اإلسالمي ،وإقامة الدولة اإلسالمية على  (1)
 :وقد انقسم اإلسالميون يف هذا العصر جتاه هذه املسألة إىل قسمني. أنقاضها

: م أبو األعلى املودودي الذي يقول يف حماضرةومنه. قسم يرفض القتال من أجل إقامة الدولة اإلسالمية
أن ال تقوموا بعمل مجعيات سرية لتحقيق : أوّد أن أوجه إليكم نصيحة يف اخلتام، وهي.. أيها اإلخوة الكرام

األهداف، وأن تتحاشوا استخدام العنف والسالح لتغيري األوضاع، ألن هذا الطريق أيضا نوع من االستعجال 
أن ... وإن االنقالب الصحيح السليم... وحماولة للوصول إىل الغاية بأقصر طريق الذي ال َيدي بشيء،

أما إذا استعجلتم يف األمر، ... تنشروا دعوتكم علنا، وتقوموا بقصالح قلوب الناس وعقوهلم بأوسع نطاق
واء دخل وقمتم بعمل االنقالب بوسائل العنف، ُث جنحتم يف هذا الشأن إىل حد ما، فسيكون مثله كمثل اهل

 .5«من الباب ليخرج من النافذة

                          
 هـ1151األوىل : ط. كتاب قتال أهل البغي، دار الفكر بريوت  1/11املغين   1
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 املصدر السابق  3
 1151ـ  1155: مرجع سابق ص ـ   4
 .759: اجلهاد والقتال، ص: ، نقال عن71ـ  71: للمودودي، ص« واجب الشباب املسلم اليوم»: حماضرة بعنوان ـ   5
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وال نر  اخلروج على أئمتنا، ووالة أمورنا، وإن جاروا، وال ندعو عليهم، »: وعند قول صاحب الطحاوية
وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فألنه يرتتب على »: ، ذكر األلباين قول الشارح1«وال ننزع يدا من طاعتهم

اف ما ُيصل من جورهم بل يف الصرب على جورهم تكفري السيئات فقن اخلروج من طاعتهم من املفاسد أضع
اهلل ما سلطهم علينا إال لفساد أعمالنا واجلزاء من جنس العمل فعلينا االجتهاد يف االستغفار والتوبة وإصالح 

 وََكَذِلَك نـَُويله بـَْعضَ ﴿ 2﴾ْن َكِثريٍ َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو عَ ﴿: قال تعاىل. العمل
ُث  4«، فقذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم األمري الظاَل فليرتكوا الظلم3﴾الظَّاِلِمنَي بـَْعًضا مبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ 

ويف هذا بيان لطريق اخلالص من ظلم احلكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا : قلت»: علق قائال
هو أن يتوب املسلمون إىل رهبم ويصححوا عقيدهتم ويربوا أنفسهم وأهليهم على اإلسالم الصحيح حتقيقا و 

 6وإىل ذلك أشار أحد الدعاة املعاصرين 5﴾ِإنَّ اللََّه اَل يـَُغيـهُر َما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغيـهُروا َما بِأَنـُْفِسِهم﴿: لقوله تعاىل
وليس طريق اخلالص ما يتوهم بعض الناس وهو . بكم تقم لكم على أرضكمأقيموا دولة اإلسالم يف قلو : بقوله

بواسطة االنقالبات العسكرية فقهنا مع كوهنا من بدع العصر احلاضر فهي خمالفة . الثورة بالسالح على احلكام
ليها لنصوص الشريعة اليت منها األمر بتغيري ما باألنفس وكذلك فال بد من إصالح القاعدة لتأسيس البناء ع

 .8«7﴾َولَيَـْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يـَْنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيز﴿

ولكن قد يناقش أصحاب هذا الرأي بأن احلكام الذين يُتحدث عن قتاهلم، إلقامة الشريعة اإلسالمية 
و كانت للمسلمني قدرة فل. ليسوا أئمة شرعيني بل علمانيون يف الغالب ــ كما تقدم ـــ ُيكمون بغري ما أنزل اهلل

 على اإلطاحة هبم عن طريق القتال أفال َيوز هلم ذلك؟

والقسم اآلخر من اإلسالميني ير  وجوب استعمال القوة، وأبرز من ميثل هذا االجتاه مجاعة اجلهاد يف 
 :، ومن حنى حنوهم ويستدلون مبا يأيت9مصر
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 .1ية أحكاما وضعها الكفارأن احلكام مرتدون بسبب كوهنم استبدلوا بالشريعة اإلسالم (1)

أن اهلل أوجب علينا أحكاما ال تنفذ إال بوجود الدولة اإلسالمية، فيجب إَيادها، وال توجد إال  (7)
 2«ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب»بالقتال، و

فقن العدو بالنسبة لألقطار اإلسالمية يقيم »فرض اجلهاد على كل مسلم يف بلد إسالمي احتله العدو، (3)
وذلك العدو هم هؤالء احلكام الذين انتزعوا قيادة . ارهم، بل أصبح العدو ميلك زمام األموريف دي

فلو طرأ عليه  »: ويستأنسون يف ذلك بقول القاضي عياض. 3«املسلمني ومن هنا فجهادهم فرض عني
كفر أو تغيري للشرع أو بدعة خرج عن حكم الوالية، وسقطت طاعته، ووجب على املسلمني القيام 

 .4«ليه وخلعه، ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلكع

والصحيح أنه ليس كل من َل ُيكم مبا أنزله كافرا، بل للعلماء احملققني يف ذلك تفصيل ـــ على ما تقدم ـــ 
ملخصه أن من حكم بغري ما أنزل اهلل جاحدا ملا أنزل أو شاكا يف صالحيته أو معتقدا أن احلكم بغري ما أنزل 

أما إن كان دافعه غري ذلك كاهلو  أو التساهل أو اخلوف أو ما أشبه ذلك . الذي يكون كافرا اهلل أصلح، هو
َوَمْن َلَْ َُيُْكْم مبَا أَنـَْزَل اللَُّه ﴿: يف قوله -رضي اهلل عنهما  –عن ابن عباس . فهو ظاَل فاسق وليس بكافر

. 6«ومن أقر به وَل ُيكم، فهو ظاَل فاسق. قد كفرمن جحد ما أنزل اهلل ف»: قال 5﴾فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ 
وعلى فرض أن هؤالء احلكام مرتدون، فققامة احلدود والقتال ليس أمرا موكوال إىل األفراد أو مجاعة منهم بدون 

 .7إذن اإلمام بل هو من صالحيات اإلمام الشرعي
هل يتم : ل الذي يقابل به هو، فالسؤا«ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب»أما االستدالل بقاعدة  

الواجب املتمثل يف إقامة الدولة اإلسالمية عن طريق هذا النوع من القتال؟ لقد أثبت الواقع أن ذلك ال يكون 
 .إال إذا متت أسلمة اجملتمع وتوفرت القوة الكافية القادرة على التغيري

متباينني، كما أن ما ذكره بعض وأما تشبيههم للحكام بالعدو اخلارجي احملتل فهو خلط بني أمرين 
العلماء من وجوب تغيري احلاكم بالقوة إذا طرأت عليه ردة إَّنا يتحدث عن حالة جمتمع إسالمي ُيكم الشريعة 
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وهذا َيتلف عن وضع أغلب الدول املسلمة اليوم حيث حتكمها . اإلسالمية وُياول احلاكم عن يبعده عنها
 .حبيث ال ميكن تغيريها مبجرد أخذ طائفة من الناس أسلحة ضدها أنظمة علمانية ترسخت وتعودها اجملتمع

 :واحلق أن هذا النوع من القتال يف حكمه تفصيل

فقن كان الرأي العام يف البالد اليت يراد إقامة الدولة اإلسالمية فيها مع الفكرة، والظروف كلها مواتية، 
دقيقة واعية، وحسابات شاملة بعيدة عن الطيش والقوة املتوفرة كافية حسب غلبة الظن بناء على تقديرات 

والتهور واالستعجال ألخذ احلكم ،فقن القتال لتحقيق هذا الغرض مشروع؛ ألن الدولة اإلسالمية يف هذه 
فقن أمكنت والدهتا بطريقة سلمية فذلك خري، وإن َل ميكن ذلك يلجأ إىل ما . احلالة كامنة يف رحم األمة
 .رية إلخراج الولديسمى اليوم العملية القيص

؛ 1.أما إذا َل تتوفر الشروط املذكورة سابقا، فال َيوز اإلقدام على القتال هبدف إقامة الدولة اإلسالمية
 .ألن اهلدف ال يتحقق مع ما يسبب هذا العمل من خسائر

ومن أمثلتها : ميثالثا ـ ذكر َّناذج واقعية للعمليات القتالية االنتحارية املروعة يف عدد من دول العاَل اإلسال
هـ يف مدينة  1171من ربيع األول سنة  11حوادث التفجريات اليت وقعت باململكة العربية السعودية يف ليلة 

هـ يف مدينة الرياض، ويف اليوم الثاين عشر من  1371الرياض، ويف ليلة الرابع عشر من شهر رمضان املبارك عام 
، واليت وقعت باململكة املغربية مبدينة الدار البيضاء يف ليلة (السعودية)هـ مبدينة ينبع  1171شهر ربيع األول سنة 

هـ، حيث قتل اإلرهابيون عددا من املواطنني وغريهم من املقيمني، واليت حدثت  1171من ربيع األول سنة  11
زانيا، ويف نريويب يف جزيرة بايل بقندونيسيا، وراح ضحيتها عدد من القتلى واجلرحى، واليت وقعت يف دار السالم بتن

والناس 7513مايو  73بكينيا، واهلجوم االنتحاري عن طريق سيارات مفخخة الذي كان يف النيجر يف فجر ليلة 
أسفرا عن واللذين ( أرليت)وضد موقع استغالل املعادن يف ( أغاديس)يذهبون إىل صالة الفجر، ضد معسكر يف 

 2.من املهامجني 15جنديا نيجريا وحنو  75شخصا منهم حنو  31مقتل 

الذي ذهبت ضحيته ما يزيد ( شرق إفريقيا)يف نريويب بكينيا  7513وانفجار املركز التجاري يف سبتمرب 
حيث دخل ( غرب أفريقيا)على سبعة وستني قتيال، وما وقع يف نفس الشهر يف مدينة متبكتو التارَيية يف مايل 

أد  إىل قتل وجرح بعض العسكريني املسلمني انتحاريون بسيارات مفخخة إىل ثكنة للجيش، وهو ما 
وغري ذلك من االنتحارات والتفجريات واالغتياالت اليت حدثت متتالية يف عدد من العاَل . واملدنيني

 .اإلسالمي، باسم اجلهاد، قام هبا مجاعة اجملاهدين حتت نعرات إسالمية متعصبة

                          
 157ـ  151: املرجع السابق، ص: ينظر ـ   1
 .1: ، ص7513مايو  35الصادر يف  155: ، العدد(Alternative) "البديل"صحيفة :  ينظر ـ   2
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 المبحث الثاني
 تشن باسم الجهاد حكم العليات القتالية االنتحارية التي 

 ضد غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في البالد اإلسالمية

من صور القتال اليت تشاهد اليوم على الساحة قتل غري املسلمني من املواطنني واألجانب املستأمنني يف 
ُيتاج إليها بالد اإلسالم بعهد أمان من ويل األمر، سواء كانوا سائحني، أو خرباء يف علوم الدنيا اليت 

، واملراد بغري املسلمني هنا األقليات غري املسلمة اليت تعيش مع 1املسلمون، أو كانوا عماال أو حنو ذلك
املسلمني بصفة دائمة يف الدولة اإلسالمية الواحدة، ممن يطلق عليهم فقهاؤنا أهل الذمة أي بعقد الذمة، وقال 

  2((ى كفره بشرط بذل اجلزية والتزام أحكام امللةومعىن عهد الذمة إقرار بعض الكفار عل))البهويت

على أن يكون هلم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني، إال يف بعض مسائل يستثنون منها، كاإلمامة 
يف الصالة واخلطابة وحنوها، وهم معدودون من رعايا الدولة اإلسالمية حبكم عقد الذمة الذي عقدوه مع 

ني الذين يدخلون الدولة اإلسالمية ويقيمون بصفة مؤقتة فيها مع املسلمني ممن يطلق أو غري املسلم. املسلمني
واملستأمن هو شخص من دولة غري إسالمية دخل الدولة اإلسالمية على . عليهم الفقه اإلسالمي املستأمنني

ل واخلرباء والفنيني كالسياح والعما  3.غري نية اإلقامة فيها، بل يقيم فيها مدة معلومة بعقد يسمى عقد األمان
 .يف األمور الدنيوية وحنو ذلك بتأشريات وترخيصات رمسية من أولياء األمور

والواقع أن غري املسلمني أعين األقليات غري املسلمة اليت تعيش مع املسلمني يف دولة واحدة مواطنون 
وال َيوز قتاهلم ؛ . نيالنتمائهم إىل دولة واحدة مع املسلمني وخضوعهم لنظام واحد ومساملتهم للمسلم

وكما ال َيوز قتال . ولذلك عند تعريف اجلهاد، قيد الكافر الذي يكون قتاله جهادا بأن يكون غري ذي عهد
 .الكافر املواطن ُيرم قتال األجنيب املعاهد املستأمن

ى بذمتهم املؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسع»: وقد قال النيب ــ صلى اهلل عليه وسلم ــ
 . 4«أدناهم أال ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد ِف عهده

                          
: هـ، مرجع سابق، ص 1171الشيخ أبو احلسن مصطفى بن إمساعيل السليماين، اململكة العربية السعودية، / د: ينظر ـ   1

13. 
 (مصطفى هالل حتقيق هالل مصيلحي)3/111منصور بن يونس بن إدريس البهويت  كشاف القناع عن منت اإلقناع  ـ  2

 1157سنة النشر  الناشر دار الفكر
َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّه ُُثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك  ):األصل قي األمان قوله تعايل  ـ  3

 1ية سورة التوبة اآل( بِأَنَـُّهْم قـَْوٌم اَل يـَْعَلُمونَ 
 .صحيح: وقال الشيخ قال األلباين. 1133رقم /1/353أيقاد املسلم بالكافر : أديات ب: رواه أبو داود ك  ـ   4
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من قتل نفسا معاهدة بغري حقها َل َيد رائحة اجلنة و إن رائحتها توجد من مسرية مخسمائة »:  قال 
 1«عام

ان إذا أمن الرجل الرجل على نفسه ، ُث قتله، فأنا بريء من القاتل وإن ك»:وقال ــ صلى اهلل عليه وسلم ــ
 .2«املقتول كافرا

املسلمون »:وللمسلم الوالية على إعطاء مثل هذا األمان، لقوله ــ صلى اهلل عليه وسلم ــ: ُث قرر الفقهاء
 . 3«تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم

فقن األمان َيوز عقده لكل كافر، ويعقده كل »: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ــ رمحه اهلل تعاىل ــ
 .4«مسلم

فقذا كانت ذمة املسلم العادي َيب احرتامها فكيف إذا كان ويل األمر هو الذي أعطى العهد واألمان 
 !. عن طريق ما يعرف اليوم بالتأشرية؟

إن املعاهدين يعملون ما هو نقض للعهد، فاجلواب أن ذلك ال يصدق على كل واحد منهم، : قيل
. لعقوبة عليه ليس آلحاد الرعية، وإَّنا هو لويل األمروإن وجد من نقض عهده، فقن إيقاع ا. فيجب التمييز

فقن أفراد الرعية لو كان هلم قتل املعاهدين . وإن َل يقم ويل األمر بواجبه يف ذلك، فقَّنا علينا البالغ والصرب
الذين يظنون أهنم نقضوا العهد، يكون ذلك سببا للهرج والفنت بني املسلمني وحكامهم وأعواهنم وجنودهم، 

 5.حكام املسلمني والدول غري املسلمة مع ضعف املسلمني وتفرقهم شعوبا وحكاما وبني

 المبحث الثالث
 حكم العمليات القتالية ضد غير المسلمين في الدول غير اإلسالمية

أما دار اإلسالم فقد عرفها السرخسي . دار اإلسالم ودار احلرب: 6يقسم فقهاء املسلمني العاَل إىل دارين
اسم للموضع الذي يكون حتت يد املسلمني، وعالمة ذلك أن يأمن فيه »: االسرخسي احلنفي بأهن

                          
مصطفى عبد : ، حتقيق ( 133) على الصحيحنييف املستدرك  حممد بن عبداهلل أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوريرواه  ـ   1

هذا حديث صحيح على : وقال 1995 – 1111طبعة األوىل ، البريوت،  –القادر عطا، دار الكتب العلمية 
 .وأقره الذهيب يف التلخيص. شرط مسلم و َل َيرجاه

 (.15753)، والسنن الكرب  (3917)رواه البيهقي يف السنن الصغر   ـ   2
 1133رقم /1/353أيقاد املسلم بالكافر : أديات ب: رواه أبو داود ك  ـ  3
بريوت  –دار ابن حزم : أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس الناشر : املسلول، املؤلف ـ  ابن تيمية،  الصارم   4

 91:ص حممد كبري أمحد شودري، (حممد عبد اهلل عمر احللواين: )حتقيق  1111الطبعة األوىل ، 
 .11ـ  13: مرجع سابق، ص:  ينظر ـ   5
ارين دار العهد، وهي يف احلقيقة من دار اإلسالم، ويراد هبذه التسمية الدار يذكر بعض الفقهاء إىل جانب هاتني الد ـ   6

 .اليت دخلت يف سلطان املسلمني وانضمت إىل دار اإلسالم بصلح ال بفتح وعنوة
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وعرفها عبد الوهاب خالف بأهنا الدار اليت جتري عليها أحكام اإلسالم ويأمن من فيها بأمان . 1«املسلمون
م سواء وقد ذكرنا حكم العمليات القتالية اليت تقع يف دار اإلسال. 2«املسلمني سواء أكانوا مسلمني أم ذميني

ضد املسلمني أم ضد غري املسلمني، وبينا أن األصل يف ذلك احلرمة وعدم جواز استباحة حرمات الذمي 
 .واملستأمن صونا للعهود واملواثيق

هي الدار اليت شوكتها ألهل الكفر وال : أما دار احلرب فهي الدار اليت ال سلطان للمسلمني عليها أي
هي الدار اليت ال جتري فيها أحكام »: بعض الفقهاء هذه الدار بقولهوقد عرف . 3ذمة من املسلمني عليهم

وأهل دار احلرب هم احلربيون، واحلريب ال عصمة له يف نفسه وال  4«اإلسالم وال يأمن من فيها بأمان املسلمني
و اإلميان أ: نفسه وال يف ماله بالنسبة ألهل دار اإلسالم، ألن العصمة يف الشريعة اإلسالمية تكون بأحد أمرين

 .األمان، وليس للحريب واحد منهما

وقد حتدث فقهاء الشريعة اإلسالمية عن طبيعة العالقة بني الدولة اإلسالمية والدول غري اإلسالمية، 
وذهب مجهورهم إىل القول بأن أساس عالقة الدولة اإلسالمية بغريها هو السلم وبأن مناط القتال هو احلرابة 

اعث احلقيقي على اجلهاد هو دفع العدوان ال الكفر بدليل أن غري املقاتل حمقون واملقاتلة واالعتداء، أي أن الب
قال . وفرض القتال على املسلمني ملن قاتلهم دون من َل يقاتلهم»: قال العالمة ابن القيم ــ رمحه اهلل ــ 5.الدم

وليست هذه اآلية .6 تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه اَل ُيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن﴾﴿َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َواَل : اهلل تعاىل
 7.منسوخة أو خمصصة إذ ال دليل على النسخ أو التخصيص

على أن اإلسالم ال َييز قتل الكافر، ألنه يدين بغري اإلسالم، وإَّنا اإلسالم يأذن يف قتال خمالفيه إذا 
سبيل الدعوة اإلسالمية ليحولوا دون نشرها، واإلسالم يوصي بأن تتم  اعتدوا على املسلمني أو وقفوا عقبة يف

                          
حممد حسن حممد إمساعيل، دار الكتب العلمية، : ، حتقيق3/51حممد بن أمحد السرخسي، شرح السري الكبري،  ـ   1

 .م1991هـ ، 1111األوىل، : ة بريوت، الطبع
 .11: عبد الوهاب خالف، مرجع سابق، ص ـ   2
مكتبة القدس مؤسسة 15عبدالكرمي زيدان يف أحكام الذميني واملستأمنني ص .نقال عن د1/111: شرح األزهار ـ   3

 مـ                                  1957هـ 1157الرسالة 
 .11: الشرعية عبد الوهاب خالف، السياسة ـ   4
، شرح فتح القدير، (هـ 151ت )كمال الدين حممد السيواسي ُث السكندري املعروف بابن اهلمام احلنفي : ينظر ـ   5

وابن رشد، . م1915هـ ـ  1359، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة األوىل 1/791
 .1/71: تاج، اخلطيب، مغين احمل1/311: بداية اجملتهد

 195سورة البقرة، اآلية  ـ   6
 .7/15: ابن القيم، زاد املعاد ـ   7
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إال باليت هي ( اليهود والنصار )الدعوة إليه باحلكمة واملوعظة احلسنة، وأال َيادل املسلمون أهل الكتاب 
 .1أحسن، وال َيرب أحدا على اعتناقه، ومن أهم مبادئه أنه ﴿ال إكراه يف الدين﴾

ن أساس العالقة يف اإلسالم مع غريهم احلرب ال السلم، وهي أقوال وآراء غري وقال غري اجلمهور بأ
معتمدة منقولة عن بعض فقهاء املذاهب وأتباعهم، مفادها أن املبيح للقتل هو الكفر، وترتب عليه جواز قتل 

 2.غري املقاتل

 :الموازنة بين الرأيين
فمن َل . إلسالمية ودفع العدوان عن املسلمنييكون اجلهاد مشروعا حلماية الدعوة ا: على الرأي األول

َيب الدعوة وَل يقاومها وَل يبدأ املسلمني باعتداء ال ُيل قتاله وال تبديل أمنه خوفا كما ال يكون بني 
املسلمني وغريهم حرب إال بسبب طارئ من اعتداء أو مقاومة للدعوة أو إيقاع األذ  بالدعاة فتكون احلرب 

 3.ئيا ال يلجأ إليها إال للضرورة ودفع العدوان وقطع الفتنةضرورة وتدبريا استثنا

دعوة باللسان : يكون اإلسالم يأمر خمالفيه إىل أن يدينوا به، وهذه الدعوة دعوتان: وعلى الرأي الثاين
ودعوة بالسنان، أي أن الكافرين يدعون إىل اإلسالم باللسان، فقن هم أجابوا فقد عصموا دماءهم وأمواهلم 

حلق، وإن َل َييبوا الدعوة وجب على املسلمني دعوهتم بالسيف وقتاهلم حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية وظهر ا
عن يد وهم صاغرون، وال جتوز مساملتهم والكف عن قتاهلم بأن كان باملسلمني ضعف ومبخالفيهم قوة عندها 

 4.جتوز مساملتهم ملدة معلومة مؤقتة للضرورة، وهذه الضرورة تقدر بقدرها

الذي يرتجح يل ــ واهلل أعلم ــ هو ما ذهب إليه أنصار السلم القائلني بأن اإلسالم أسس عالقات و 
املسلمني بغريهم على السلم واألمان ال على احلرب والقتال إال إذا أريد بسوء لصدهم عن دعوهتم دفعا للشر 

َهاُكُم اللَُّه َعِن الَّ :ومحاية للدعوة كما قال اهلل تعاىل يِن وَلَْ َُيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن ﴿اَل يـَنـْ ِذيَن َلَْ يـَُقاتُِلوُكْم يف الده
يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن . تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ  َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتـَُلوُكْم يف الده َا يـَنـْ ِإَّنَّ

ُْم فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن﴾ِديَارِكُ  ْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم َأْن تـََولَّْوُهْم َوَمْن يـَتَـَوهلَّ
5. 

                          
 711سورة البقرة من اآلية  ـ   1
 .1/773: اخلطيب، مصدر سابق ـ   2
 .11: عبد الوهاب خالف، مرجع سابق، ص: انظر ـ   3
، وهي رسالة 51: ولية يف اإلسالم، صإمساعيل فرحان الزغيب ، املعاهدات الد. وراجع د. 11: نفس املرجع، ص ـ   4

 .وَل ينشر بعد..... الدكتوراه من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام 
 9و 5سورة املمتحنة، اآليتان  ـ   5



43 
 

ويؤيد هذا اعرتاف الشريعة اإلسالمية بالدول غري اإلسالمية اعرتافا واقعيا وليس شرعيا، ومن دالئل هذا 
ألصحابه وهو يشري إليهم باهلجرة إىل احلبشة ختلصا قال  -صلى اهلل عليه وسلم  -االعرتاف أن رسول اهلل 

وكذلك رسائله ــ صلى اهلل . 1«لو خرجتم إىل أرض احلبشة فقن هبا ملكا ال يظلم عنده أحد»: من أذ  قريش
عليه وسلم ــ وكتبه إىل رؤساء الدول مثل كتبه إىل قيصر الروم، وكسر  ملك الفرس، واملقوقس حاكم مصر، 

ل على االعرتاف الواقعي بكيان هذه الدول، وإال ملا خاطب رؤساءها وملوكها وال عقد وهذا يد 2.وغريهم
 .معها املعاهدات اليت تستلزم االعرتاف بوجودها

ورغم عدم االعرتاف الشرعي بالدول غري اإلسالمية، فقنه ال يؤثر يف قيام عالقات بينها وبني الدول 
أو الدخول كطرف جديد يف معاهدات قائمة بني الدول بشرط  اإلسالمية، وال مينع من عقد املعاهدات معها

فقن وجد فيها ما َيالفها كان هذا اجلزء . هو أن ال يكون يف هذه املعاهدات ما َيالف الشريعة اإلسالمية
فقط باطال ال َيوز االلتزام به، ويبقى الباقي الصحيح ملزما للدولة اإلسالمية، وذلك العرتاف الشريعة 

وإذا كان القانون الدويل العام قد أخذ قواعده وأحكامه من . اعرتافا واقعيا بالدول غري اإلسالميةاإلسالمية 
العرف واملعاهدات، فقننا قد رأينا أن الشريعة اإلسالمية جتيز عقد املعاهدات مع الدول األخر  يف حدود 

 .يةأحكام الشرع ويلزم الوفاء مبضموهنا ما َل َيالف أحكام الشريعة اإلسالم

وعلى هذا َيب الوفاء هلم بالعقود واملواثيق وال جتوز هذه العمليات القتالية االنتحارية وغريها ضدهم يف 
دوهلم، وإن كانت يف األصل دوال حماربة، ودليل األصل على الوفاء بالعهود واملواثيق والنهي عن الغدر هبا قوله 

، وقول 4﴿ َوأَْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل﴾: وقوله عز وجل 3ُُتْ﴾﴿َوأَْوُفوا بَِعْهِد اللَِّه ِإَذا َعاَهدْ : تعاىل
 5.«املسلمون عند شروطهم إال شرطا حرم حالال أو أحل حراما»: -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب 

ال إىل ما يقرب وهكذا جند اإلسالم حني أباح احلرب أحاطها بسياج من الرمحة َل تبلغها املدنية احلديثة و 
منها، وأمر اإلسالم بأال يقاتل إال املقاتل وهو الذي ُيضر ميدان القتال ويستخدم فيها قوته العدوانية قال اهلل 

﴿َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َواَل تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه اَل ُيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن﴾: تعاىل
6. 
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ء اإلسالم بالنهي عن قتل النساء والشيوخ واألطفال واملرضى واملعتوهني وحظر قتال املزارعني فقد جا 
كما أوجب حصر . يف حرثهم والرهبان يف معابدهم وحرص على محايتهم من أي ضرر مادي أو نفسي

ة على العمليات احلربية يف األهداف العسكرية وحدها، وذلك بالنهي عن استعمال وسائل التدمري العام
 .األهداف اآلمنة

وأين هذا من العمليات القتالية االنتحارية وغريها اليت تشنها بعض التنظيمات اإلسالمية باسم اجلهاد  
؟ ُث إن هذه !يف الدول غري اإلسالمية واليت ال تفرق بني أحد منهم، واليت تتناِف مع هذه األخالق الفاضلة

 تشن يف تلك الدول غري اإلسالمية قد يكون فيها مسلم معصوم الدم، العمليات القتالية االنتحارية وغريها اليت
  .مما يشبه ما تكلم عنه فقهاؤنا يف أحكام القتل وأنواعه

 المبحث الرابع
 حكم من يقتل نفسه في العمليات القتالية االنتحارية

 ضد المسلمين وغيرهم في الدول اإلسالمية وغيرها باسم الجهاد

حكم العمليات القتالية االنتحارية اليت تشنها بعض التنظيمات اإلسالمية ضد  يف حديثنا السابق عن
حكام املسلمني وضد املسلمني وغريهم من املواطنني واملقيمني يف الدول اإلسالمية وغريها، َل نشر ولو بكلمة 

 :واحدة إىل حكم املنتحر نفسه  أو املنتحرين أنفسهم ،وهو ما سنتناوله هنا
هنا هو محل اإلنسان ( أو االستشهادية كما يسميها منفذوها)ليات القتالية االنتحارية املقصود بالعم

متفجرات يفجرها على نفسه وعلى من يستهدفهم أو ربط أحزمة ناسفة أو يركب دراجة أو سيارة ملغومة، 
 . حبيث ميوت هو ويقتل عددا من املستهدفني

م املسلمني، وضد املسلمني وغريهم من املواطنني وقد سبق أن ذكرنا حكم العمليات القتالية ضد حكا
واملقيمني يف الدول اإلسالمية وغريها باسم اجلهاد، أما حكم األشخاص الذين يقومون بتنفيذ هذه العمليات 

هل دعو  : واملنتحرين الذين يفجرون أنفسهم فيها ويقتلوهنا، فالسؤال اجلدير بالطرح قبل ذكر احلكم هو
العمليات باسم اجلهاد دعو  صحيحة أو باطلة؟ وهل صحيح أهنم شهداء أو أن من يقتل قيامهم بتنفيذ هذه 

 نفسه فيها يعترب قاتل نفسه؟ وما حكم اإلسالم فيمن يقتل نفسه ؟

الواقع أن من يقوم بتنفيذ هذه العمليات القتاليةاالنتحارية ويقتل فيها نفسه بأي سبيل من السبل وبأي 
غرض من األغراض ،هو قاتل نفسه، ومن ُث فهو قاتل لنفس بشرية بغري حق، وقد وسيلة من الوسائل أو ألي 

القتل بغري حق وأن من قتل نفسه فكأَّنا قتل الناس مجيعا ومن أحياها ـ بالعدول عن حماولة  تقدم حكم
لى ذلك وال شك أن أسباب العمليات االنتحارية متنوعة فهناك من يقدم ع. االنتحارـ فكأَّنا أحيا الناس مجيعا
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، وهناك من 1ملا يدرجه البعض حتت أمساء متعددة، مثل االكتئاب واالضطرابات النفسية واليأس واإلحباط
وهكذا فلكل منتحر سببه، ولكل فئة أسباهبا ومربراهتا، تعددت . يقدم عليها باسم اجلهاد وطلب الشهادة

ولون االنتحار هو اهلشاشة النفسية واخلواء والقاسم املشرتك بني من ينتحرون أو ُيا. األسباب واالنتحار واحد
وكل هذه األحوال جند شفاءها والوقاية منها . الروحي والتنطع والتطرف أو الغلو يف تفسري النصوص وفهمها

يف الدين والتفقه فيه وعقيدته وثقافته والتزاماته وفهمه فهما عميقا على هن  السلف الصاحل، فالدين والتفقه فيه 
ذي يضفي على النفس البشرية قدسية وتعظيما وحرمة، وهو الذي يعترب أنه ﴿َمْن قـََتَل نـَْفًسا بَِغرْيِ هو الوحيد ال

يًعا﴾ َا قـََتَل النَّاَس مجَِ وقاتل نفسه باالنتحار أو االنفجار قاتل لنفس بشرية . 2نـَْفٍس أَْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض َفَكَأَّنَّ
ل بصفة عامة فهو منطبق متاما على من ينتحر كما يف قول اهلل تبارك بغري حق، وكل وعيد وارد يف جرمية القت

اَل يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل ﴿َوالَِّذيَن اَل يَْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهَلًا آَخَر َواَل يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقه وَ : وتعاىل
ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحلًِا . َعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوََيُْلْد ِفيِه ُمَهانًاُيَضا. َذِلَك يـَْلَق أَثَاًما

ُل اللَُّه َسيهَئاهِتِْم َحَسَناٍت وََكاَن اللَُّه َغُفورًا َرِحيًما﴾ فَُأولَِئَك يـَُبده
3. 

 :آن و السنة أشد فيمن يقتل نفسه منهاإضافة إىل ذلك فقد وردت نصوص وحتذيرات يف القر 

 .4﴾َواَل تـَْقتـُُلوا َأنـُْفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما﴿: قوله تعاىل

َمَن قـََتَل نـَْفَسُه حبَِديَدٍة َفَحِديَدتُُه ِِف يَِدِه يـَتَـَوجَُّأ هِبَا ِِف َبْطِنِه ِِف »: وقول رسول اهلل ــ صلى اهلل عليه وسلم ــ
 َخاِلًدا خُمَلًَّدا ِفيَها أَبًَدا ِر َجَهنََّم َخاِلًدا خُمَلًَّدا ِفيَها أََبًدا َوَمْن َشِرَب مَساا فـََقَتَل نـَْفَسُه فـَُهَو يـََتَحسَّاُه ِِف نَاِر َجَهنَّمَ نَا

 5«لًَّدا ِفيَها أَبًَداَوَمْن تـََردَّ  ِمْن َجَبٍل فـََقَتَل نـَْفَسُه فـَُهَو يـَتَـَردَّ  ِِف نَاِر َجَهنََّم َخاِلًدا خمَُ 

 6«الذي َينق نفسه َينقها يف النار والذي يطعنها يطعنها يف النار»: وقوله ـــ صلى اهلل عليه و سلم ــ

وعن جابر بن مسرة أن رجال كانت له جراحة فأتى قرنا له فأخذ مشقصا فذبح به نفسه فلم يصل عليه 
 .7النيب ــ صلى اهلل عليه و سلم ــ

                          
: ، العدد(املغربية)، جريدة املساء «ر يستشري فهل من عالجاالنتحا»: انظر الدكتور أمحد الريسوين يف مقال له بعنوان ـ   1

 .17: ، ص79/1/7513، يوم االثنني 7179
 37سورة املائدة، من اآلية  ـ   2
 15ـ  15سورة الفرقان، االيات  ـ   3
 79: سورة النساء ـ   4
رمي قتل اإلنسان نفسه غلظ حت:اإلميان ب : مسلم، ك8775، رقم 7/131:شرب السم : الطب ب: البخاري ك  ـ  5

 (.313:)رقم احلديث17:/ 1
 1313رقم 7/91:ماجاء يف قاتل النفس : اجلنائز ب : البخاري، ك ـ   6
 حديث صحيح : ، قال شعيب األرنؤوط (3593)رقم احلديث / ابن حبان يف صحيحه ـ   7
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وال شك أن هذه النصوص وما يف معناها َل ترتك . السالمة والعفو والعافية يف الدنيا واآلخرة نسأل اهلل
 .جماال للشك يف أن املنتحر يف العمليات القتالية االنتحارية قاتل نفسه، بأية وسيلة من الوسائل

ل اجلماعة أما إذا اشرتك انتحاريون يف تنفيذ االنتحار يف شخص واحد فقتلوه فهذا حكمه يشبه قت
فقذا اشرتك مجاعة يف قتل شخص عمدا عدوانا اقتص منهم مجيعا وقتلوا به : بالواحد الذي حتدث عنه الفقهاء

﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف : على الصحيح من قويل العلماء، لعموم قول اهلل عز وجل
َلى احلُْرُّ بِاحلُْره وَ  لَْيِه اْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُنـَْثى بِاأْلُنـَْثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَاتـهَباٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِ اْلَقتـْ

ْلِقَصاِص َحَياٌة يَا َوَلُكْم يف ا. بِِقْحَساٍن َذِلَك خَتِْفيٌف ِمْن َربهُكْم َوَرمْحٌَة َفَمِن اْعَتَد  بـَْعَد َذِلَك فـََلُه َعَذاٌب أَلِيمٌ 
فقد رو  سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب . ، وإلمجاع الصحابة على ذلك1أُويل اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾

لو متاأل عليه أهل »: -رضي اهلل عنه  -ـ رضي اهلل عنه ـ قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجال واحدا وقال 
وثبت عن آخرين من الصحابة أيضا قتل اجلماعة بالواحد، وَل يعرف هلم خمالف  ،2«صنعاء لقتلتهم به مجيعا
اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل اجلميع : قال العالمة ابن القيم رمحه اهلل. يف عصرهم فكان إمجاعا

بالواحد، وإن كان أصل القصاص مينع ذلك، لئال يكون عدم القصاص ذريعة إىل التعاون على سفك 
 ـ .3«ماءالد

هذا وقد اختلف علماء العصر يف حكم القيام هبا ضد الكفار احملاربني كما ُيصل يف فلسطني ضد 
ولكن مسألتنا ختتلف عن تلك، ألننا نتحدث هنا عن العمليات القتالية االنتحارية يف مبحث يتناول . 4اليهود

ليات االنتحارية ضد املسلمني كاليت يتناول قتال املسلمني فيما بينهم، فموضوعنا هنا هو إذن القيام هبذه العم
حتدث يف العراق، واهلجوم االنتحاري عن طريق سيارات مفخخة الذي كان يف النيجر ضد معسكر يف 

 .7513مايو  73يوم ( أغاديس)

                          
 119ـ  115البقرة، اآليتان  ـ   1
 3/117: ، والدارقطين يف سننه15511ديث أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، رقم احل ـ   2
 7/113: إعالم املوقعني ـ   3
ذهب إىل عدم جوازها الشيخ ابن عثيمني وحرما الشيخ األلباين اآلن وجوزها بقذن اخلليفة أو القائد املوىل من قبله  ـ   4

ال أعلم هلا وجها شرعيا وأخشى  إن هذه الطريقة»: وقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفيت اململكة العربية السعودية
وذهب إىل جوازها الشيخ القرضاوي والدكتور نصر فريد واصل مفيت مصر، والشيخ حامد . «أن تكون من قتل النفس

تذكري النفس حبديث القدس : للمزيد ينظر. البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطني، وجبهة علماء األزهر وغريهم
 .15ـ  1/79واقدساه، 
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 الفصل الخامس
سلطة ولي األمر في إعالن الجهاد، وموقفه ممن يعلن الجهاد ضد المسلمين وغيرهم من المواطنين 

 ن في البالد اإلسالمية وواجب المسلمين نحوهموالمقيمي

 المبحث األول 
 سلطة ولي األمر في إعالن الجهاد

األصل يف النظام السياسي اإلسالمي أن املسؤول األول يف الدولة اإلسالمية هو اخلليفة، أو اإلمام، أو 
واحدا، وتدل على وظيفة  األمري، أو السلطان، أو رئيس الدولة، أو ويل األمر، كلها مصطلحات تؤدي معىن

أطيعوا اهلل : )فقذا بايع أكثر املسلمني لويل األمر أو انتخبوه وجبت طاعته على الكل؛ لقول اهلل تعاىل . واحدة
السمع والطاعة على املرء املسلم » : ولقوله صلى اهلل عليه وسلم يف هذا السدد – 1(ورسوله وأيل األمر منكم

، ولقوله 3«يد اهلل على اجلماعة»: - 2«صية، فقذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعةفيما أحب وكره ما َل يؤمر مبع
من فارق اجلماعة شربا »: ، وقوله صلى اهلل عليه وسلم«من شذ شذ يف النار»: -عليه الصالة والسالم  -

 .4«فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه

نـَْيا ِخاَلَفًة َعْن النَّيبه َصلَّى  رِيَاَسةٌ »: نقل ابن عابدين يف حاشيته تعريف اإلمامة بأهنا يِن َوالدُّ َعامٌَّة يف الده
وأما عند . والقتال من شؤون الدنيا والدين املهمة فيجب أن يكون املرجع فيه إىل اإلمام. 5«اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم

هلم التقاتل فيما بينهم  عدم وجوده فعلى املسلمني السعي إلَياده بدال من قتال األعداء متفرقني، وال َيوز
 . وهم يف أمس احلاجة إىل الوحدة من أجل مواجهة الكفار احملاربني

وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من »: وقال ابن قدامة يف املغين
وهنى الشيخ  7«ن اإلماموال َيوز خروج جيش إال بقذ: قال يف التوضيح ابن املواز»: قال احلطاب 6«.ذلك

                          
 19من اآلية : لنساءسورة ا  1
 ...باب: ومسلم يف كتاب األمارة 1البخاري يف كتاب األحكام، باب : متفق عليه  2
 1/111الستدرك على الصحيحني للحاكم  ـ  3
 1115رقم /1/351قتل اخلوارج : السنة ب : أبوداود ك ـ   4
 1/751اإلمامة : الصالة ب: رد احملتار، ك  ـ   5
 .7711/ 7: املغين، ج ـ   6
بن عبد الرمحن الطرابلسي مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد : مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل املؤلف  ـ   7

طبعة : دار عاَل الكتبالطبعة : زكريا عمريات الناشر : احملقق  (هـ911: املتوِف )اب الرُّعيين ، املعروف باحلطاملغريب
 1/111اجلهاد : م ك7553 -هـ 1173خاصة 
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َنِة »: أمحد زروق يف وصاياه إلخوانه عن التوجه للجهاد بغري إذن مجاعة املسلمني وإمامهم، وقال فَِقنَُّه ُسلَُّم اْلِفتـْ
 .1«َوقـَلََّما اْشتَـَغَل بِِه َأَحٌد َفَأجْنَحَ 

أما إذا َل يتعني . 2إلماموقد تقدم أنه ال خالف بني الفقهاء يف أن اجلهاد إذا تعني َل ُيت  إىل إذن ا
 :فاملسألة اختالفية فيها ثالثة آراء اجتهادية

 وعلى هذا القول تدل النقول املذكورة أعاله. حترمي اجلهاد بغري إذن اإلمام :الرأي األول  . 

ضرب الدراهم »: أطيعوا السلطان يف سبعة : قال سهل بن عبد اهلل التسرتي »: جاء يف تفسري القرطيب
 3«واملكاييل واألوزان واألحكام واحل  واجلمعة والعيدين واجلهاد والدنانري

وال َيرجوا إىل العدو إال باذن األمري إال أن يفجأهم عدو غالب َيافون كلبه فال ميكنهم »: جاء يف املغين
 4«أن يستأذنوه

 لغزو من فصل ويكره ا: جاء يف املهذب. القتال بغري إذن اإلمام مكروه وليس حراما :الرأي الثاني
غري إذن اإلمام أو األمري  من قبله الن الغزو على حسب حال احلاجة واإلمام واألمري أعرف 

 5«فيه أكثر من التغرير بالنفس والتغرير بالنفس َيوز ِف اجلهاد بذلك وال ُيرم النه ليس

بغزوهم رفته وإن غزت طائفة بغري أمر اإلمام كرهته ملا يف إذن اإلمام من مع»: جاء يف خمتصر املزين
حيث َياف هالكهم فيقتلون ضيعة قال الشافعي رمحه اهلل وال أعلم ذلك ومعرفتهم ويأتيه اخلرب عنهم فيعينهم 

 .6«ُيرم عليهم

 يغز  أهل الكفر »: اجلهاد مأمور به بدون إذن اإلمام ملن قدر عليه قال ابن حزم :الرأي الثالث
واحملارب، كما يغز  مع اإلمام ويغزوهم املرء  مع كل فاسق من األمراء وغري فاسق ومع املتغلب

﴿فـََقاِتْل يف َسِبيِل اللَِّه اَل ُتَكلَُّف ِإالَّ : واستدل على ذلك بقوله تعاىل. 7«وحده إن قدر أيضا

                          
 مرجع سابق  ـ   1
إذا التقى الزحفان، : وهي –كما تقدم ذكرها   –ويتعني يف ثالث حاالت . 1/91: الكاساين، بدئع الصنائع: ينظر ـ   2

أو إذا نزل الكفار ببلد يتعني على أهله قتاهلم ودفعهم، أو إذا استنفر اإلمام قوما لزمهم النفري معه، فمن عينه اإلمام 
 . د تعني عليه ذلكوأمره باخلروج للجها

 1/719: تفسري القرطيب ـ   3
 15/155: املغين ـ   4
 7/779: املهذب ـ   5
 7/717: خمتصر املزين   6
 99..../احمللى ـ   7



49 
 

وهذا خطاب متوجه إىل كل مسلم، فكل أحد مأمور باجلهاد وإن َل يكن معه . 1نـَْفَسَك﴾
 2«أحد

ُيرموا القتال بغري إذن اإلمام هو ما جاء يف السرية من قتال بعض املسلمني وأهم ما يستند إليه الذين َل 
قصة أيب بصري رضي اهلل عنه يف حربه قريشا : ومن ذلك. -صلى اهلل عليه وسلم  -بدون إذن النيب 

 (أخطأُت يف قتال قريش ،ألنكم لستم مع اإلمام  -صلى اهلل عليه وسلم  -حيث َل يقل له النيب .3مستقال

النظر إىل اجتهاد العلماء وأدلتهم يف هذه املسألة، ميكن القول بأن حكم القتال بغري إذن اإلمام مما ب 
فحيثما كان حمققا ملصلحة معتربة وال يؤدي إىل أضرار أكرب من . ينبغي أن َيتلف باختالف الظروف والعصور
 . فوات املصلحة املتوقعة منه يكون مشروعا

 اليوم، فال ينبغي يف نظرنا االختالف يف حترمي خروج طائفة من الناس بدون وإذا نظرنا إىل وضع العاَل
 :وذلك ملا يأيت. إذن ويل األمر

أنه كان يتوىل أمر القتال بنفسه، فكان َيرج بنفسه ويقود  -صلى اهلل عليه وسلم  -هدي النيب  (1)
أصحابه، وَل يكن األمر  اجليوش حملاربة أعداء اهلل، ويبعث سرايا يف بعض األحيان يؤمر عليها بعض

وما ذكر من قتال بعض املسلمني يف عهده . فوضى حبيث َيرج كل من شاء إىل حيث شاء للجهاد
بغري إذنه ليس قاعدة، بل هي حاالت ال خترج عن الدفاع ضد مهاجم مفاجئ أو مطاردة ملغتصب، أو 

 . غري ذلك

إىل جانب كونه ال ُيقق مصلحة  إن هجوم بعض األفراد أو الطوائف على الكفار يف هذا العصر (7)
 :لإلسالم واملسلمني، له مفاسد كبرية جدا، منها

وقد علمنا أن اهلل تعاىل منع التقاتل بني املسلمني وأهل مكة عام . قتل األبرياء، بل وقتل املسلمني (أ )
بـَْنا﴿َلْو : احلديبية ألسباب منها ما بينه تعاىل بقوله ُهْم َعَذابًا أَلِيًما﴾الَِّذيَن َكَفرُ  تـََزيَـُّلوا َلَعذَّ  .4وا ِمنـْ

العمليات القتالية اليت يشنها بعض األفراد والطوائف تؤدي إىل التضييق على املسلمني ليس يف  (ب )
الغرب فحسب، بل ويف بلداهنم مع العلم بأن املسلمني يف هذا العصر ال ميلكون قوة متكنهم من 

 . الوقوف أمام األعداء

                          
 .51سورة النساء، من اآلية  ـ   1
 1/311: احمللى ـ   2
الدر السنية يف "ب إىل عصرنا هذا انظر تكملة القصة عند علماء جند األعالم من عصر الشيخ حممد بن عبد الوها ـ  3

 م1991/هـ1111السادسة، : الناشر(عبد الرمحن بن حممد بن قاسم :دراسة وحتقيق)،  1/91" :أجوبة النجدية
 .71سورة الفتح، من اآلية  ـ   4



51 
 

 الثاني المبحث
 ر ممن يعلن الجهاد ضد المسلمينموقف ولى األم

، ومن قرأ تاريخ الدولة اإلسالمية يف 1قرر الفقه اإلسالمي حقوقا وواجبات متبادلة بني ويل األمر ورعيته
يف زمن اخلالفة الراشدة يدرك أن مهمة هذه اخلالفة الراشدة واملرشدة َل تكن  –خصوصا  –صدر اإلسالمي 

تقوم بواجبات  –إىل جانب هذا  –األمن ومحاية احلدود، وإَّنا كانت  قاصرة على تسيري نظم الدولة وحتقيق
املرشد واملعلم املريب، وهي نفس الواجبات اليت كان يقوم هبا الرسول صلى اهلل عليه والسلم يف حياته الطاهرة، 

قيقي يف الدولة اإلسالمية كامال متكامال بشكله احل" دين احلق" وكانت حتمل على عاتقها مسؤلية تسيري 
 .2وروحه األصلية وجتنيد كل قو  املسلمني وطاقاهتم وقدراهتم اجلماعية إلعالء كلمة اهلل

لويل األمر، فال يقبل ألحد أن ينوب عنه يف إعالن " كما رجحنا سابقا " وحيث إن حق إعالن اجلهاد 
سؤول عن املسلمني اجلهاد ضد املسلمني، وأن ال يرتك ألحد هذا احلق، ويتصرف فيه كما يشاء، بل هو امل

 .ومحايتهم ضد أي اعتداء

فيجب على ويل األمر التعامل مبسؤولية جتاه من يعلن اجلهاد ضد املسلمني وغريهم على النحو الذي 
فهؤالء الذين ميارسون العنف واإلرهاب باسم اجلهاد من رعايا أولياء أمور املسلمني، . نشاهده يف عاملنا اليوم

 .بكل الوسائل املشروعة املمكنة َيب عليهم األخذ بأيدهم

ولعل أهم ما َيب عليهم هو إَياد جو هادئ ملخاطبتهم ومناقشتهم للرد على شبهاهتم لعلهم  
فقن أصروا بعد ذلك، َيب عليه جتنيد القوة الالزمة لقتاهلم حفاظا . يرجعون أو يرجع بعضهم إىل الصواب

من رأ  منكم منكرا فليغريه بيده »: صلى اهلل عليه وسلم ــ قال رسول اهلل ــ. على وحدة اجملتمع املسلم وأمنه
وال شك أن ويل األمر هو صاحب . «...فقن َل يستطع فبلسانه وإن َل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان 

 .القدرة على تغيري مثل هذه املنكرات باليد أي بالقوة العسكرية

 .فاقم فتكون األضرار الناجتة عنه كبرية جداوال َيوز له أن يتساهل مع األمر أو يهمله حىت يت 

كما ال َيوز أن يستعمل أسلوب ضرب طائفة غالية بأخر  مقابلة هلا، ألن ذلك يبذر بذور غلو آخر 
ولو مسح لصبيني يرتاميان باحلجارة ألفسدا على الناس طريقهم، فكيف ... عند الطائفتني املتنافرتني وغريمها، 
 .3السهل واجلبل بالتناحر بزعم أن كال منها تكفينا شر األخر  يسمح جلماعات وأحزاب مألت

                          
على ، أبو اال 11:املاوردي، األحكام السلطانية، ص: راجع يف تفاصيل هذه احلقوق والواجبات املتبادلة بينهم  1

 وما بعده 13املودودي، اخلالف وامللك ص 
 .نفس املصدر واملرجع  2
 .173ـ  177: حممد خري هيكل، مرجع سابق،ص: ينظر ـ   3
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وباإلضافة إىل نصح املتطرفني الذين يعلنون اجلهاد ضد املسلمني ومناقشتهم، والرد على شبهاهتم وقتال 
املصرين منهم على العدوان، َيب على ويل األمر إقامة حد احلرابة على من يقع يف يده من أولئك اإلرهابيني 

َا َجَزاُء الَِّذيَن ُُيَارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض ﴿:يقول تعاىل. التأكد من توفر شروط ذلك فيه بعد ِإَّنَّ
َفْوا ِمَن اأْلَْرضِ  َأْن يـَُقتـَُّلواَفَساًدا  نـَْيا  َأْو ُيَصلَُّبوا أَْو تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو يـُنـْ َذِلَك هَلُْم ِخْزٌي يف الدُّ

 . 1َوهَلُْم يف اآْلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم﴾

 المبحث الثالث
 موقفه ممن يعلن الجهاد ضد غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في الدول اإلسالمية

، وهم إن األصل يف أهل دار اإلسالم أن يكونوا مسلمني، ولكن قد يكون من سكاهنا غري املسلمني
الذميون واملستأمنون الذين سبق احلديث عنهم، ألن اإلسالم ــ كما قلناــ ال مينع املسلمني من خمالطة غري 
املسلمني وال مينع هؤالء من اإلقامة يف دار اإلسالم، وألهل دار اإلسالم سواء منهم املسلمون أم الذميون 

الذميون بسبب ذمتهم، فهم مجيعا آمنون بأمان العصمة يف أنفسهم وأمواهلم، املسلمون بسبب إسالمهم، و 
 2.اإلسالم، أي بامان أقره الشرع بسبب اإلسالم بالنسبة للمسلمني، وبسبب الذمة بالنسبة للذميني

وقد ذكر . «هلم ما لنا وعليهم ما علينا»: هذا وقد اشتهر بني الفقهاء القول املشهور عن الذميني
فقذا قبلوا عهد الذمة »: قال النيب ــ صلى اهلل عليه وسلم ــ: ىن فقالالكاساين يف بدائعه حديثا هبذا املع

فقد قال . وفيه بعض اآلثار عن السلف الصاحل. 3«فأعلمهم أن هلم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني
 4«إَّنا قبلوا عقد الذمة لتكون أمواهلم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا»: علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه

وكذلك . 5«وألهنم قبلوا عقد الذمة لتكون أمواهلم وحقوقهم كأموال املسلمني وحقوقهم»:ال السرخسيوق
إذا عقد ويل األمر مع املستأمنني اهلدنة فعليه محايتهم من املسلمني وأهل الذمة؛ ألنه آمنهم ممن هو يف قبضته 

 وواجباهتم يف دار اإلسالم، أن والقاعدة يف حقوق املستأمنني. وحتت يده، كما أمن من يف قبضته منهم

                          
 .33سورة املائدة، اآلية  ـ   1
 5/113راجع ابن قدامة، مصدر سابق،  ـ   2
أُِمْرُت أَْن أُقَاتَِل النَّاَس َحىتَّ »  :مله واحلديث بكا 713رقم /7/15على مايقاتل املشركون :اجلهاد ب : أبودود ك ـ  3

َلتَـَنا َوأَْن يَ  ْأُكُلوا َذبِيَحتَـَنا َوأَْن ُيَصلُّوا َصالَتـََنا فَِقَذا فـََعُلوا َيْشَهُدوا أَْن اَل إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوأَنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َوأَْن َيْستَـْقِبُلوا ِقبـْ
َنا ِدَماُؤُهْم َوأَْمَواهُلُْم ِإالَّ حِبَقهَها هَلُْم َما لِْلُمْسِلِمنَي َوَعَلْيِهْم َما َعَلى اْلُمْسِلِمنَي َذِلَك َحُرَمْت   .«َعَليـْ

 . «من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا»: 7/315: ويف سنن الدارقطين 1/111: الكاساين، مصدر سابق ـ   4
 3/715السرخسي، مصدر سابق، ـ   5
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الشريعة اإلسالمية قررت هلم من احلقوق ما يقرب من حقوق الذمي؛ ألن املستأمن ـ كما قال الفقهاء ـ مبنزلة 
 1.أهل الذمة يف دارنا

وعلى هذا فالقاعدة العامة أن املستأمن يف احلقوق كالذمي إال يف استثناءات قليلة اقتضتها طبيعة كون 
 2.أجنبيا عن دار اإلسالماملستأمن 

والقاعدة يف الواجبات كالقاعدة يف احلقوق، أي أن املستأمن يف دار اإلسالم مبنزلة الذمي إال أنه َيتلف 
عنه يف بعض الواجبات اليت أساس التزام الذمي هبا كونه من أهل دار اإلسالم وبدال عن دفاعه عنها، وال جتب 

 3.كان االثنان من غري املسلمنيعلى املستأمن،ألنه أجنيب عنها، وإن  

وكل ما قلناه يف أهل الذمة وأهل األمان ينطبق على غري املسلمني من املواطنني واملقيمني يف الدول 
وعليه فقن موقف ويل أمر املسلمني ممن يعلن اجلهاد ضد غري املسلمني من . اإلسالمية يف الوقت احلاضر

هو نفس موقفه ممن يعلن اجلهاد ضد املسلمني وهو الدفاع عنهم املواطنني واملقيمني يف الدول اإلسالمية 
وقد صرح الفقهاء أن ويل األمر عليه أن ُيمي غري . ومحايتهم من االعتداء عليهم ولو كان املعتدون مسلمني

وقد ذكر القاضي أبو يوسف يف شأن . املسلمني من أهل الذمة واملستأمنني القاطنني يف الدولة اإلسالمية
 :هل الذمة يف الدولة اإلسالمية ثالثة مبادئ أثرت عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهحقوق أ

 ـ أن يفي هلم بعهدهم (1)
أن يقاتل من ورائهم، يعين أن مسؤولية الدفاع عن الدولة تقع على عاتق املسلمني ال على  (7)

 عاتقهم
 4وأال يكلفوا فوق طاقتهم (3)

 المبحث الرابع
 ن المواطنين والمقيمين في البالد اإلسالميةواجب المسلمين نحو غير المسلمين م

إذا ُت عقد الذمة وعقد األمان بني املسلمني وغريهم من أهل الذمة واملستأمنني فقن واجب رعايا الدولة 
وقد صرح بعض الفقهاء بأن ما يدفعه الذمي من اجلزية هو مقابل توفري . اإلسالمية محايتهم والدفاع عنهم

                          
 .3/715: در السابقاملص ـ   1
 13: عبد الكرمي زيدان مرجع سابق ص ـ   2
 11نفس املرجع ص ـ   3
 .191: القاضي أبو يوسف، مرجع سابق، ص  . 4
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وهذا يعين أن غري املسلمني كأهل الذمة من املواطنني الذين يعيشون مع املسلمني . 1احلماية له والدفاع عنه
بصفة دائمة وكذا املقيمني الذي يقيمون مع املسلمني بصفة مؤقتة جتب على املسلمني محايتهم والدفاع عنهم، 

 .فال يرتكوهنم لالعتداء عليهم والتعرض هلم

سالمية أمانا لغري املسلمني أو أعطاه أحد أفراد املسلمني، فعلى فقذا أعطى ويل األمر أو أعطت الدولة اإل
املسلمني مجيعا يف هذه الدولة واجب الدفاع واحلماية حنو غري املسلمني من املواطنني واملقيمني يف الدولة 

ول النيب ــ وقد قرر بعض الفقهاء أن للمسلم الوالية يف إعطاء مثل هذا األمان ــ لغري املسلمني ــ لق. اإلسالمية
وال َيوز لغري املسلم إعطاء هذا . 2«املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أداناهم»:صلى اهلل عليه وسلم ــ

؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم جعل الذمة للمسلمني فال تكون 3األمان وإن كان ذميا يقاتل مع املسلمني
 .4« واحدة يسعى هبا أدناهمذمة املسلمني»: فقد جاء يف احلديث الشريف. لغريهم

وعلى هذا ميكن القول بأن عقد الذمة عقد مبقتضاه يصري غري املسلم يف ذمة املسلمني، أي يف عهدهم 
وهذا األمان أمان مؤقت خبالف . 5.وأماهنم على وجه التأبيد، وله اإلقامة يف دار اإلسالم على وجه الدوام

 .لذمة يشرتط له التأبيد كما قررنا سابقااألمان لعهد الذمة إذ انه مؤبد؛ ألن عقد ا

وللحريب املستأمن أن يعمل مبقتضاه فيدخل دار اإلسالم آمنا وال َيوز التعرض له بسوء، وَيب على 
 6.املسلمني رعاية هذا األمان ومقتضاه قائما

 
 

 

                          
هذا مذهب اجلمهور أي أن الذمة وجبت على أهل الذمة بدل احلماية، والدليل على ذلك سقوطها باشرتاكهم مع  ـ   1

ومذهب احلنفية أن اجلزية وجبت . مية أو عجز الدولة اإلسالمية عن محايتهماملسلمني يف الدفاع عن الدولة اإلسال
 :انظر. عليهم عقوبة

 11331رقم / 79/ 5القصاص فيمن القصاص بينه : السنن الكرب  ك  ـ   2
 :انظر. خالفا للحنفية الذين أجازوا أمان الذمي إذا أمره به مسلم ألن الذمي من رعايا الدولة اإلسالمية ـ   3
/ 1/111فضل املدينة ودعاء النيب فيها :احل  ب :مسلم ك 3119رقم /1/157إُث من عاهدُث غدر : البخاري ك ـ   4

 3393رقم 
 71: عبد الكرمي زيدان، مرجع سابق، ص. د ـ   5
: له، وشرح منتهى اإلرادات 1/191: البهويت يف كشاف القناع. 159ـ  1/151: الكاساين، بدائع الصنائع: انظر ـ   6

 11ص: ، وزيدان مرجع سابق1/133
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 الفصل الختامي
 ة نظر الباحثملخص البحث وسبل معالجة قضية التقاتل بين المسلمين باسم الجهاد من وجه

 : ،وفيما يلي ملخص ماجاي فيه(التقاتل بني املسلمني:)وهبذا يكون قدانتهى البحث يف هذا املوضوع 

ذكر بعض املبادئ واملفاهيم الصحيحة لإلسالم ومزاياه وخصائصه الفريدة، كما تناول الباحث من : أوالً 
احلق يف إعالنه، وذكر أهم أسباب جنوح بعض  خالله بيان املراد باجلهاد يف اإلسالم وغايته وأهدافه ومن له

التنظيمات اإلسالمية  إىل القتال ضد حكام املسلمني وغريهم من املواطنني واملقيمني يف الدول اإلسالمية 
إن العدل يف هذه املسألة يقتضي التفريق بني : باسم اجلهاد، ووقف وقفة قصرية مع احلكام املعاصرين وقال

وبني حكم العمليات القتالية اليت تشن باسم اجلهاد ضد . م على كل واحد مبا يناسبهاحلكام احلاليني للحك
املسلمني وغريهم من املواطنني واملقيمني يف الدول اإلسالمية وغريها، وأوضح بأن املراد بغري املسلمني هنا من 

مني بصفة دائمة ممن يطلق املواطنني، هم األقليات غري املسلمة يف الدول اإلسالمية الذين يعيشون مع املسل
عليهم الفقهاء أهل الذمة، وقد رأ  الباحث أن إطالق اسم أهل الذمة على األقليات غري املسلمة اليوم يف 
الديار اإلسالمية فيه جتاوز؛ ألن هؤالء مواطنون مثل املسلمني مشاركون يف الدولة على حد سواء، ومن شرط 

 .اآلن عقد الذمة دفع اجلزية وهذا الشرط مفقود

أما املقيمون يف الدولة اإلسالمية بصفة مؤقتة، وهم السياح والعمال واخلرباء والفنيون، الذين يطلق عليهم 
فقهاء اإلسالم املستأمنني، فلهم أيضا األمان مبوجب الرتخيصات والتأشريات اليت يصدرها هلم أولياء األمور يف 

ألمر يف إعالن اجلهاد وموقفه ممن يعلن اجلهاد ضد الدول اإلسالمية، كما حتدث الباحث عن سلطة ويل ا
املسلمني وغريهم من املواطنني واملقيمني يف البالد اإلسالمية، وواجب املسلني حنوهم وبذلك يكون البحث قد 

 .أجاب حسب اإلمكان عن التساؤالت اليت طرحت يف مقدمة البحث

 :أسباهبا، وذلك عن طريق ما يأيت لعالج هذه املشكلة العويصة ال بد من القضاء على: ثانياً 

تعميم التعليم الديين الصحيح القائم على الكتاب والسنة، وتلقي العلوم عن املشايخ املأمونني  (1)
 حبيث يكون ذلك يف متناول اجلميع؛ فيكون الطريق مسدودا أمام الغالة وأهل األهواء

ثل أمر القتال الذي ال يصح الرجوع إىل أهل الذكر يف كل باب، السيما يف القضايا اخلطرية م (7)
 أن يرتك الجتهاد فردي أو طائفي

قيام العلماء وطالب العلم واملربني بواجبهم يف العالج والتوجيه والرتبية حىت ال يرجع الناس إىل  (3)
 رؤوس جهال فيضلوهم

 االهتمام مبقاصد الشريعة وتعليم طالب العلم إياها (1)
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 ت الظاهرةنشر مذهب السلف يف كيفية التعامل مع املنكرا (1)

رجوع احلكام إىل الشريعة اإلسالمية وإعماهلا يف مجيع جماالت احلياة حىت ال يكون البعد عن  (1)
 ذلك مربرا للتقاتل بني املسلمني باسم اجلهاد

 .حماورة املنحرفني برفق واالستماع إىل شبهاهتم وبعناية ومناقشتهم حبكمة، قبل قتاهلم (1)

فقن كنت ( التقاتل بني املسلمني باسم اجلهاد: ) وضوع املهمهذا ما تيسر ومسح به الوقت يف هذا امل
موفقا فيه، وما قلته صوابا، فهو حمض فضل اهلل تبارك وتعال علىي، وإن كان غري ذلك، فأستغفر اهلل تعاىل 

إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال : ))منه، فقين كما قال ربنا عز وجل على لسان أحد أنبيائه 
وحسيب أين أجبت دعوة الداعي، وقمت مبا استطعت، شاكرا ألهل الدعوة  1(هلل عليه توكلت وإليه أنيببا

 .دعوهتم، ممتنا هلم حسن ظنهم

وصلي اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آل بيته الطيبني الطاهرين، وأصحابه الذين طووا أبساط 
 .وفهمهم إىل يوم الديناجلهل حبيث العلم والتدوين، وكل سار على هنجهم 

 

 

 

 

 

 

                          
 55: سورة هود، من اآلية 1
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 أهم المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي، برواية حفص عن عاصم. 

  (بدون مكان وال تاريخ)إبراهيم أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، دار الفكر 

  ،(علي بن حسن بن ناصر األملعي وغريه: حتقيق)ابن تيمية، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،
 .م7551/ هـ1171، 1: رياض، اململكة العربية السعودية، طدار الفضيلة، ال

  ،تنقيح وتصحيح خالد العطار، إشراف مكتب البحوث ) 1/351ابن رشد، بداية اجملتهد
 .م، بريوت ـ لبنان 1991ه ـ  1111، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (والدراسات

  (به وخرج أحاديثه رائد بن صربي بن أيب علفةاعتىن )، املغين، (هـ 175ـ  111)ابن قدامة املقدسي ،
 .7551بيت األفكار الدولية، 

  حتقيق الشيخ عاطف )، (الداء والدواء)ابن قيم اجلوزية، اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف
 مـ7557هـ1173صابر شاهني  دار الغد اجلديد املنصورة ومكتبة األندلسية جدة الطبعة األوىل 

 (بدون تاريخ وال مكان)وزية، الفوائد، ط دار ابن خزمية ابن قيم اجل 

 مـ1915هــ ـ1395الطبعة األوىل ( تعريب أمحد إدريس . )ط. أبو األعلى املودودي، اخلالفة وامللك 

 هـ وزارة 1171الطبعة األوىل . أبو احلسن مصطفى بن إمساعيل السليماين فتنة التفجريات واالغتياالت
 هـ1171وقاف والدعوة واإلرشادالشؤون اإلسالمية واأل

  هـ وزارة 1171أبو احلسن مصطفى بن إمساعيل السليماين فتنة التفجريات واالغتياالت، الطبعة األوىل
 هـ1171الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 عبد السالم حممد هارون، دار: أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، حتقيق 
 .م1919 -هـ 1399: الفكر، طبعة

 أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم 

  طاهر أمحد الزاو  : أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق- 
 م1919 -هـ 1399بريوت ،  -حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية 

  ،سامي بن :  حتقيق)أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، ـتفسري القرآن العظيم
 .م1999 -هـ 1175، 7: ، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط(حممد سالمة
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  حتقيق)، فتح الباري، (هـ517: ت)أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين :
حممد : لعزيز بن عبد اهلل بن باز وحمب الدين اخلطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافهاعبد ا

 (.مصور عن الطبعة السلفية ) ، دار الفكر (فؤاد عبد الباقي

  أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب االصفهاىن، مفردات غريب القرآن، مصدر الكتاب :
 .موقع يعسوب

 بداية اجملتهد وهناية (هـ 191ـ  175)مد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب أبو الوليد حم ،
م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده 1911هـ ـ  1391املقتصد، الطبعة الرابعة، 

 .مبصر

 1: أبو بكر املشهور بالسيد البكري ابن السيد حممد شطا الدمياطي حاشية إعانة الطالبني،  ط ،
 .م1991/ هـ  1115

  حبيب الرمحن األعظمي، املكتب : أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، مصنف عبد الرزاق، حتقيق
 هـ1153بريوت، الطبعة الثانية،  –اإلسالمي 

 دار إحياء الرتاث العريب املنهاج شرح صحيح مسلم، ،  أبو زكريا ُيىي بن شرف بن مري النووي– 
 1397انية ، بريوت الطبعة الث

  ،7513أبو زيد املقرئ اإلدريسي، الغلو يف الدين، املظاهر واألسباب، منشورات الزمن. 

  أبو عبد اهلل حممد األنصاري الرصاع، شرح حدود ابن عرفة املوسوم اهلداية الكافية لبيان حقائق اإلمام
، 1993، 1:ب اإلسالمّي، طحممد أبو األجفان والطاهر املعموري، دار الغر : ابن عرفة الوافية، حتقيق

 .بريوت ـ لبنان

  أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب، اجلامع
 –، دار الكتب املصرية (أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش: حتقيق)، (تفسري القرطيب)ألحكام القرآن 

 .م1911 -هـ 1351، 1: القاهرة، ط

  جلنة إحياء الرتاث العريب يف دار : ، حتقيق(هـ 111ت )علي بن أمحد بن سعيد بن حزم أبو حممد
 .اآلفاق اجلديدة، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت

  املؤمتر الدويل حول )اإلسالم يف مواجهة التطرف من الداخل واخلارج )أبويكر رفيق يف حبث بعنوان
 ( مي يف سرييالنكالتعايش السلمي، الذي نظمته رابطة العاَل اإلسال
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 (املغربية)، جريدة املساء «االنتحار يستشري فهل من عالج»: أمحد الريسوين يف مقال له بعنوان ،
 .79/1/7513، يوم االثنني 7179: العدد

  ملفات وورد : أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، السنن الصغر ، مصدر الكتاب
 http://www.ahlalhdeeth.com: من ملتقى أهل احلديث

  حممد عبد القادر : أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكرب ، حتقيق
 1991 - 1111مكة املكرمة ،  -عطا، مكتبة دار الباز 

  اينحممد عبد اهلل عمر احللو : أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، الصارم املسلول، حتقيق 
 1111بريوت الطبعة األوىل،  –دار ابن حزم :  حممد كبري أمحد شودري، 

 (األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها)القاهرة  –املسند، مؤسسة قرطبة : أمحد 

 1991ـ  1111، سنة (بدون)دار الكتب العلمية بريوت الطبعة : إعالم املوقعني عن رب العاملني. 

 السادسة، : الناشر(عبد الرمحن بن حممد بن قاسم :دراسة وحتقيق)النجدية،  الدر السنية يف أجوبة
 م1991/هـ1111

  ،(. شرح وتعليق حممد ناصر الدين األلباين)العقيدة الطحاوية 

   دار الكتب : الناشر ( مصطفى عبدالقادر عطا -حممد عبدالقادر عطا : احملقق )الفتاو  الكرب
 م1951 -هـ 1155 الطبعة األوىل: العلمية الطبعة 

 1951 – 1151حلب، الطبعة الثانية ،  –مكتب املطبوعات اإلسالمية  :لناشر النسائي، السنن، ا 
 عبد الفتاح أبو غدة :حتقيق

  1951هــ 1151، املكتب اإلسالمي الطبعة الثانية (جمموعة الرابعة )أنور اجلندي ، معلمة اإلسالم .
 بريوت

  هـ 1151مكتبة املنار اإلسالمية،  -ادر األرناؤوط، مؤسسة الرسالة عبد الق -حتقيق شعيب األرناؤوط
 الكويت -م، بريوت 1951 –

  احملقق   ) جمموع الفتاو ( هـ175: املتوِف )تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين
 م 7551/ هـ  1171الثالثة ،  :الطبعة دار الوفاء  :الناشر(عامر اجلزار  -أنور الباز  :

 الناشر دار الفكر .حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه أيب حنيفة ابن عابدين
 م7555 -هـ 1171سنة النشر .للطباعة والنشر
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  حكمت بن بشري بن ياسني، موسوعة الصحيح املسبور من التفسري باملأثور، دار املآثر للنشر والتوزيع
 .م1999 -هـ  1175، 1:نة النبوية، طاملدي -والطباعة

  مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت،  -مؤسسة الرسالة، بريوت : زاد املعاد يف هدي خري العباد، الناشر
 م1991/هـ 1111، السابعة والعشرون : الطبعة 

 حممد حميي الدين عبد : سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، سنن أيب داود، حتقيق
 حلميد، دار الفكر ا

  مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب ، املعروف باحلطاب الرُّعيين
طبعة : دار عاَل الكتب الطبعة : زكريا عمريات الناشر : ، مواهب اجلليل، احملقق (هـ911: املتوِف )

 7553 -هـ 1173خاصة 

 ـ  1179مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة األوىل، ، امللخص الفقهي، صاحل بن فوزان عبد اهلل الفوزان
 م7555

  عبد احلق املريين، شعر اجلهاد يف األدب املغرب من عهد يوسف بن تاشفني املرابطي حىت عهد
 مـ1991هـ ـ 1111السلطان املوىل عبد الرمحن العلوي 

 مـ                                  1957هـ 1157دس مؤسسة الرسالة عبد الكرمي زيدان يف أحكام الذميني واملستأمنني، مكتبة الق 

  عبد احملسن بن حممد بن عبد احملسن املنيف، اجلهاد أحكامه، ومن يدعو إليه، اجلامعة اإلسالمية
 1111، 1: باملدينة املنورة، ط

  ر الكتاب العريب، ، الناشر دا(هـ 151ت )عالء الدين الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع
 ، بريوت1957سنة النشر 

 1351بريوت ،  -دار املعرفة : الناشر ، سنن الدارقطينـ  علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي 
 (السيد عبد اهلل هاشم مياين املدين: حتقيق 1911) –

  شرح فتح  ،(هـ 151ت )كمال الدين حممد السيواسي ُث السكندري املعروف بابن اهلمام احلنفي
 .م1915هـ ـ  1359القدير، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة األوىل 

 حممد اخلطيب الشربيين، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، دار الفكر، بريوت 
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 فقه مذهب اإلمام  حممد أمني الشهري بابن عابدين، حاشية على الدر املختار شرح تنوير األبصار يف
إشراف )، طبعة جديدة منقحة مصححة، (ويليه تكملة ابن عابدين لنجل املؤلف)أيب حنيفة النعمان، 

 .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(مكتب البحوث والدراسات

  زاد املعاد يف هدي خري العباد(هـ 111ـ  191)حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ، 

 طه عبد الرءوف : ن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل، إعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق حممد ب
 م1913بريوت ،  -سعد، دار اجليل 

 حممد حسن حممد إمساعيل، دار الكتب العلمية، : حممد بن أمحد السرخسي، شرح السري الكبري، حتقيق
 .م1991هـ ، 1111األوىل، : بريوت، الطبعة

  حتقيق ( )صحيح البخاري)إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح املختصر حممد بن :
 م،1951 -هـ  1151، 3:بريوت، ط –، دار ابن كثري ، اليمامة (مصطفى ديب البغا. د

  مصطفى عبد : حممد بن عبد اهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري، املستدرك على الصحيحني، حتقيق
 1995 - 1111بريوت، الطبعة األوىل ،  –، دار الكتب العلمية القادر عطا

  حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر
 http://www.alwarraq.com: موقع الوراق: القاموس، مصدر الكتاب 

 بريوت، الطبعة األوىل –ن العرب، دار صادر حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، لسا 

  ،(.بدون تاريخ ومكان الطبع)، اجلهاد والقتال، دار البيارق، توزيع دار ابن حزم (حممد خري هيكل 

  الرياض -حممد ناصر الدين األلباين، السلسلة الصحيحة، مكتبة املعارف 

 حتقيق هالل مصيلحي مصطفى )، منصور بن يونس بن إدريس البهويت  كشاف القناع عن منت اإلقناع
 1157سنة النشر  الناشر دار الفكر(هالل 

  ،حتقيق هالل مصيلحي مصطفى )منصور بن يونس بن إدريس البهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع
 .هـ، بريوت 1157، دار الفكر، (هالل

  ،11/171، 7 :الكويت، ط –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، املوسوعة الفقهية الكويتية 

  (إسالم أون الين)يوسف القرضاوي فقه اجلهاد 
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة                                       الموضوع  

 1 املقدمة 

 1ـ الفصل التمهيدي 

  ة عن مبادئ اإلسالم ضرورة قيام علماء اإلسالم بقعطاء املسلمني فكرة عميق: ـ املبحث األول
 1األساسية ومفاهيمه الصحيحة ومقاصده احلقيقية ومزاياه وخصائصه الفريدة

  التعريف ببعض املصطلحات ذات الصلة مبوضوع البحث كاإلرهاب والغلو : ـ املبحث الثاين
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  11...مفهوم اجلهاد وحكمه: املبحث األول 

 19...أهداف اجلهاد وغايته: حث الثاين املب 

  75بيان صاحب احلق يف إعالنه: املبحث الثالث 

  أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إىل القتال ضد حكام املسلمني وغريهم : ـ الفصل الثالث
 71هامن املواطنني واملقيمني يف الدول اإلسالمية وغري 

  77أسباب جنوحها إىل القتال ضد حكام املسلمني : املبحث األول 

  73وقفة مع حكام املسلمني املعاصرين : املبحث الثاين 

  71.حها إىل القتال ضد عامة املسلمنيأسباب جنو : املبحث الثالث 

 الدول  أسباب جنوحها إىل القتال ضد غري املسلمني من املواطنني واملقيمني يف: املبحث الرابع
 71.اإلسالمية باسم اجلهاد

  حكم العمليات القتالية اليت تشن باسم اجلهاد ضد املسلمني وغريهم من املواطنني : ـ الفصل الرابع
 71....واملقيمني يف الدول اإلسالمية وغريها

  حكم القتل بغري حق، وحكم العمليات القتالية ضد املسلمني يف الدول : املبحث األول
 .كر َّناذج واقعية لبعض العمليات القتالية املروعة يف عدد من دول العاَل اإلسالمياإلسالمية وذ 

71 
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  ني حكم العمليات القتالية اليت تشن باسم اجلهاد ضد غري املسلمني من املواطن: املبحث الثاين
 31.واملقيمني يف الدول اإلسالمية

  31. البالد غري اإلسالميةحكم العمليات القتالية ضد غري املسلمني يف: املبحث الثالث 

  حكم من يقتل نفسه يف العمليات القتالية ضد املسلمني وغريهم يف البالد : املبحث الرابع
 15 .اإلسالمية وغريها باسم اجلهاد

 سلطة ويل األمر يف إعالن اجلهاد وموقفه ممن يعلن اجلهاد ضد املسلمني وغريهم من : الفصل اخلامس
 11 .لبالد اإلسالمية وواجب املسلمني حنوهماملواطنني واملقيمني يف ا

 11سلطة ويل األمر يف إعالن اجلهاد : املبحث األول 

 11. موقف ويل األمر ممن يعلن اجلهاد ضد املسلمني : املبحث الثاين 

 موقفه ممن يعلنه ضد غري املسلمني من املواطنني واملقيمني يف الدول اإلسالمية: املبحث الثالث. 
15 

 واجب املسلمني حنو غري املسلمني من املواطنني واملقيمني يف البالد اإلسالمية : بعاملبحث الرا
15 

  11.خالصة البحث ونتائجه وأفكار الرئيسة: الفصل اخلامس اخلتامي 
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 التقاتل بني املسلمني 

 باسم اجلهاد

 

 
 إعداد

 د عبد السالم بن سامل السحيمي.أ                               

باجلامعة اإلسالميةأستاذ الفقه بالدراسات العليا بكلية الشريعة 
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 الرمحن الرحيم بسم اهلل

 

 .احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على عبد اهلل ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

والذي  1/6112م ف / 642رقم  فقد تلقيت خطاب فضيلة أمني جممع الفقه اإلسالمي الدويل
التقاتل "ع بتقدمي حبث يف موضوع تضمن دعويت للمشاركة يف أعمال الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر جملس اجملم

 " بني املسلمني باسم اجلهاد

فأشكر فضيلته على دعوته وحسن ظنه، واستجابة لرغبته فقد كتبت حبثًا بعنوان . وبرفقه حماور املوضوع
 :جعلته يف متهيد وأربعة مباحث وهيوقد " التقاتل بني املسلمني باسم اجلهاد"مقدمه 

 د وغايته وعلى من يشن ومن له حق اإلعالن وفيه مخسة مطالباملراد باجلها: المبحث األول: 

 معىن اجلهاد ومفهومه يف اللغة  والشرع: المطلب األول 

 (اختصارا)ضوابط اجلهاد مبعناه اخلاص : المطلب الثاني 

 على من ُيَشن اجلهاد: المطلب الثالث. 

 من له حق إعالن الجهاد: المطلب الرابع 

 الجهادالغاية من : المطلب الخامس 

 أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إىل القتال ضد حكام املسلمني : المبحث الثاني
 وغريهم

 حكم العمليات القتالية اليت تشن باسم اجلهاد ضد املسلمني وغريهم: المبحث الثالث. 

 سلطة ولي األمر تجاه من يعلن الجهاد ضد المسلمين وغيرهم: المبحث الرابع 
 سودة قرار بشأن التقاتل بني املسلمني  باسم اجلهادوقد ختمت البحث مب. 

 وقد كتبت البحث وفق املنهج املتبع يف األحباث العلمية

 وأسأل اهلل التوفيق والسداد للجميع
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 تمهيد

 .حفظ الشريعة للضروريات اخلمس ومنها حفظ النفس

الدين، والنفس، الضروريات هي املصاحل اليت تتضمن حفظ مقصود من املقاصد اخلمسة وهي حفظ 
 .(1)والعقل، واملال، والنسب

مل جتر مصاحل الدنيا ما ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا حبيث إذا فقدت "وعرفها الشاطيب بأهنا 
 .(2)"على استقامة بل على فساد وهتارج وفوت حياة ويف اآلخرة فوت النجاة والنعيم، والرجوع باخلسران املبني

فقد اتفقت األمة بل سائر امللل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على : "ضاوقال الشاطيب أي
 .(3) ..."وهي الدين، والنفس، والنسل، واملال، والعقل وعلمها عند األمة كالضروري: الضروريات اخلمس

 حفظ النفس
ويدفع لقد عنيت الشريعة اإلسالمية بالنفس عناية فائقة، فشرعت من األحكام ما جيلب املصاحل هلا 

املفاسد عنها وذلك مبالغة يف حفظها وصيانتها، ودرء االعتداء عليها؛ ألنه بتعريض األنفس للضياع واهلالك 
واملقصود من األنفس اليت عنيت يفقد املكلف الذي يتعبد اهلل عز وجل وذلك بدوره يؤدي إىل ضياع الدين، 

 .(4)ألمانالشريعة حبفظها هي األنفس املعصومة باإلسالم أو اجلزية وا

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بتحرمي االعتداء على النفس بل ُعدَّ ذلك من كبائر الذنوب، إذ ليس 
ًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها  : بعد الشرك باهلل ذنب أعظم من القتل قال تعاىل َوَمن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَ َعمِّ

َنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيًماَوَغِضَب الّلُه َعَلْيِه َوَلعَ 
ْفَس الَِّتي َحرََّم الّلُه ِإالَّ  : ، وقال تعاىل(5)  َواَل تَ ْقتُ ُلوْا الن َّ

: تعاىلوقال  . (6) ابِالَحقِّ َوَمن قُِتَل َمْظُلوًما فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَانًا َفاَل ُيْسِرف فِّي اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمْنُصورً 
  َْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاْلَحقِّ و اَل يَ ْزنُوَن َوَمن يَ ْفَعْل َوالَِّذيَن اَل يَْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخَر َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّ

 . (7) نًاُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَها َذِلَك يَ ْلَق َأثَاًما 

                                                           
 .4/26، وهناية السول 11املستصفى صـ: انظر ( 1)
 .6/2املوافقات  ( 2)
 .1/22املوافقات  ( 3)
، وأما غري ذلك كنفس احملارب فليس مما عنيت الشريعة حبفظه، ويتعامل يف ذلك 9/142روضة الطالبني : انظر ( 4)

 .هادوفق ما جاء يف أحكام الشريعة يف اجل
 .92سورة النساء آية  ( 5)
 .22سورة اإلسراء آية  ( 6)
 .29، 22سورة الفرقان آية  ( 7)
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الثيب :  ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى ثالث: ))وقال 
 .(1) ((الزاين، والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف بلدكم ))يف حجة الوداع  وقوله 
يضرب " أو ضالالً "كم فال ترجعن بعدي كفارا سألكم عن أعماليشهركم هذا، وستلقون ربكم ف هذا يف

 .(2) ...((بعضكم رقاب بعض؛ أال ليبلغ الشاهد الغائب
اإلشراك باهلل، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور أو قال شهادة : أكرب الكبائر: ))وقوله 

 .(3) ((الزور

قالوا يا رسول اهلل هذا القاتل فما . ى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النارإذا التق: ))وقوله 
لزوال الدنيا أهون على اهلل من قتل : ))، وقال (4) ((إنه كان حريصا على قتل صاحبه: بال املقتول؟ قال

 .(5) ((مؤمن بغري حق

ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها سفك  إن من ورطات األمور اليت: "وكان ابن عمر رضي اهلل عنهما يقول
 .(6)"الدم احلرام بغري حله

وقد بلغ من حمافظة الشريعة اإلسالمية على النفوس والوفاء بالعهود أن حرمت قتل املعاهد وهو الذي له 
من : )) قال . عهد مع املسلمني بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم إال أن ينقض العهد

 .(7) (( يرح رائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاماقتل معاهدا مل

املراد به من له عهد مع املسلمني سواء كان بعقد جزية أو هدنة (( من قتل معاهدا))قوله : قال ابن حجر
 .(8)من سلطان أو أمان من مسلم

                                                           
حديث (( فال جتعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون: ))أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب قول اهلل تعاىل ( 1)

(4444 )2/122. 
،وأخرج مسلم يف 2/142( 1429)ة أيام مىن حديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، باب اخلطب ( 2)

 .واللفظ له 2/1211( 9)صحيحه كتاب القسامة، باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألحوال حديث 
 .16/191( 2241)حديث (( ومن أحياها: ))أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الديات، باب قوله تعاىل ( 3)
 .16/196( 2241)حديث (( ومن أحياها: ))ب الديات، باب قوله تعاىلأخرجه البخاري يف صحيحه، كتا ( 4)
وابن ( 1291)حديث  4/12أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب الديات، باب ما جاء يف التشديد يف قتل املؤمن  ( 5)

، والنسائي يف (6219)، حديث 6/244ماجه يف سننه كتاب الديات باب التغليظ يف قتل مسلم ظلما 
صحيح اجلامع )واحلديث صححه األلباين ( 2924)، حديث 4/26حترمي الدم، باب تعظيم الدم سننه، كتاب 

6/911.) 
 .16/124( 2222)حديث (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا))أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الديات، باب  ( 6)
 .16/619( 2122)ث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الديات، باب إمث من قتل معاهدا بغري جرم حدي ( 7)
 .16/619فتح الباري  ( 8)
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 المبحث األول
 المراد بالجهاد وغايته وعلى من يشن ومن له حق اإلعالن

 لب األولالمط
 .معنى الجهاد ومفهومه في اللغة  الشرع

اجلهاد يف اللغة مصدر جاهد  جهادا وجماهدة، وجهد فاعل من جهد إذا بالغ يف قتل عدوه وغريه، 
جهده املرض وأجهده إذا بلغ به املشق، وجهدت الفرص وأجهدته إذا استخرجت جهده، واجلهد : ويقال

حيث وجدت ( ج ه د)يقال بالضم والفتح يف كل واحد منهما فمادة بالفتح املشقة، وبالضم الطاقة، وقيل 
 .(1) ففيه معىن املبالغة

 .(2)فاجلهاد يف اللغة يشمل كل جهد يبذله الشخص وخصوصا فيما يتعلق مبحاربة العدو

 .وأما يف الشرع فهو على معنيني أحدمها عام واآلخر خاص

 .ه  بكل ممكنوالدفاع عنه وإعزاز والدعوة إليه  فأما العام فيشمل العمل باإلسالم

قدرة يف حصول حمبوب احلق ودفع ما الاجلهاد هو بذل الوسع، وهو : )قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .(3) (يكرهه  احلق

بيل اهلل املبالغة يف ـــــــــد يف سفمعىن اجلها، من اجلهد وهو التعب   اجلهاد مأخوذ : ) دــــــــــــوقال ابن رش
قال اهلل ،  بيال إليهاــــة وســـــــــإىل اجلن اً وإعالء كلمته اليت جعلها اهلل طريق، فس يف ذات اهلل تعاىل إتعاب الن

 . (4()5) َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدهِ  :  تعاىل

جلهاد فجعل اهلل  ألهل حمبته عالمتني اتباع الرسول واجلهاد يف سبيل هلل، وذلك ألن ا"وقال ابن تيمية 
يف حصول ما حيبه اهلل من اإلميان والعمل الصاحل ومن دفع ما يبغضه اهلل من الكفر والفسوق  االجتهادحقيقه 

 .(6)والعصيان

                                                           
 .619املقنع صـ املطلع على أبواب ( 1)
، واملصباح املنري 1/612، كتاب اجليم باب امليم واهلاء، وهتذيب الصحاح 1/422معجم مقاييس اللغة : انظر ( 2)

 .211، والقاموس احمليط صـ(جهد) 1/116
 .192، 11/196جمموع الفتاوى  ( 3)
 .42احلج أية  سورة ( 4)
 .1/241املقدمات املمهدات  ( 5)
 .11/191جمموع الفتاوى  ( 6)
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هو بذل اجلهد يف قتال الكفار ويطلق أيضا على جماهدة : "جر يف تعريف اجلهادوقال احلافظ ابن ح
 .(1)"النفس والشيطان والفسوق

ذلك اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل إمنا هو بذل اجلهد يف إذالل النفس وتذليلها يف وك: "وقال ابن املناصف
 .(2)"سبيل الشرع واحلمل عليها مبخالفة اهلوى ومن الركون إىل الدعة والذات واتباع الشهوات

 .(3) َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدهِ  : لك قوله تعاىل على هذا املعىن العام ومن ذ تدل والنصوص 

 . (4) َوَمن َجاَهَد فَِإنََّما ُيَجاِهُد لِنَ ْفِسِه ِإنَّ اللََّه َلَغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمينَ   :وقوله تعاىل

 . (5) يَا َأي َُّها النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهمْ    :وقوله تعاىل 

ُهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنينَ َوالَِّذيَن َجا  :وقوله تعاىل  . (6) َهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َّ

نعم : أحي والداك؟ قال:" للرجل الذي سأل عن اجلهاد ابن عمرو  يف حديث عبد اهلل وقال النيب 
  .(7)"ففيهما فجاهد: قال

ا ويؤخذ  منه أن كل شيء يتعب ففيهما فجاهد أي خصهما جبهاد النفس يف رضامه": قال ابن حجر
 . (8)"النفس يسمى جهادا، وفيه أن بر الوالدين قد يكون أفضل من اجلهاد

 .أي اجلهاد اخلاص وإال فرب الوالدين من اجلهاد يقصد ابن حجر أفضل من اجلهاد

 هادطالق اجللى وجه اخلصوص وهذا هو املراد عند إوأما املعىن اخلاص للجهاد فرياد به جهاد الكفار ع
 .الح الفقهاءطصيف ا

فكل من أتعب نفسه يف ذات اهلل فقد جاهد يف سبيله إال أن اجلهاد يف سبيل اهلل إذا :" قال ابن رشد
  .(9) ...."اطلق فال يقع بإطالقه إال على جماهدة الكفار  بالسيف حىت يدخلوا يف اإلسالم أو يعطوا اجلزية

                                                           
 .2/2فتح الباري   ( 1)
 .1/11االجناد يف أبواب اجلهاد   ( 2)
 .42سورة احلج آية   ( 3)
 .2سورة العنكبوت آية   ( 4)
 .42سورة التوبة آية   ( 5)
 .29سورة العنكبوت آية   ( 6)
، كتاب اجلهاد، باب اجلهاد بإذن الوالدين برقم 2/141صحيحه، البخاري مع الفتح أخرجه البخاري يف  ( 7)

 (.6149)، كتاب الرب والصلة باب بر الوالدين برقم 2/121، ومسلم يف صحيحه (2114)
 .2/141فتح الباري   ( 8)
 .1/246املقدمات املمهدات   ( 9)
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 . (1)ة واملالكية والشافعية واحلنابلةفقهاء احلنفياخلاص  عرفه  وعلى هذا املعىن

 النفسب – إن مل يقبلوا   –اهلم ـــــاحلق وقت دعوة الكفار إىل الدين هبأن: ))  واـــــفقد عرّفه احلنفية فقال
 .(3)(( وسع يف القتال يف سبيل اهلل مباشرة أو معاونة مبال أو رأي أو تكثري سوادبذل ال)) أو .  (2) ((واملال 

بأنه قتال مسلم كافرًا غري ذي عهد إلعالء كلمة اهلل تعاىل، أو حضوره له أو دخوله يف )) ملالكية وعرّفه ا
 .(4) ((أرضه

 .(5) ((كفار  يف سبيل اهلل إلعالء كلمة اهلل ونصرة دينهالبأنه قتال :)) وعرّفه الشافعّية 

 .(6) ((بغاة وقطاع الطريقتال الكفار خاصة  خبالف املسلمني من الق: )) أنهب: وعرّفه احلنابلة 

، وقد دلت األدلة الشرعية  وال شك أن كال املعنيني صحيح، أعين املعىن العام للجهاد و املعىن اخلاص
األرض وإخراج يف لك وأن املقصود من اجلهاد  هو تبليغ دين اهلل ودعوة الناس إليه، وإعالء دين اهلل على ذ

يُن ِلّلهِ  :  تعاىلالناس من الظلمات إىل النور، كما قال اهلل َنٌة َوَيُكوَن الدِّ  . (7) َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفت ْ
(7). 

بيل سمن قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف : )) يف حديث أيب موسى    وكما قال النيب 
دينه كله هلل، يقول شيخ ون كلمة اهلل هي العليا ويكون  الكفاجملاهد يف سبيل اهلل هو من جاهد لت. (8) ((اهلل

فاملقصود باجلهاد أاّل يعبد أحد إال اهلل فال يدعو غريه، وال يصلي لغريه ،وال يسجد : )) اإلسالم ابن تيمية
لغريه ، وال يصوم لغريه، وال يذبح القرابني إال له، وال ينذر إال له، وال حيلف إال به، وال يتوكل إال عليه، وال 

                                                           
، ومواهب اجلليل 4/94، وبدائع الصنائع 4/161تار ، وحاشية رد احمل1/142العناية على اهلداية : انظر ( 1)

، 6/62، وحاشية الباجوري 4/121، وإعانة الطالبني 6/64، والسراج السالك 2/114، واخلرشي 2/242
 .6/494، ومطالب أويل النهى 2/26، وكشاف القناع 2/214واملبدع 

، واللباب يف شرح الكتاب 4/161رد احملتار  ، وحاشية6/122، والفتاوى اهلندية 1/142العناية على اهلداية  ( 2)
4/114. 

 .4/114، وحاشية رد احملتار 4/94بدائع النائع  ( 3)
 .6/64، والسراج السالك 2/19، وكفاية الطالب الرباين 2/114، واخلرشي 2/242مواهب اجلليل   ( 4)
 .6/291ية الشرقاوي ، وحاش6/621، وحاشية الباجوري على ابن القاسم 2/121إعانة الطالبني  ( 5)
 .6/494، ومطالب أويل النهى 2/26، وكشاف القناع 2/214املبدع  ( 6)
 .من سورة األنفال( 29)آية  ( 7)
ولقد سبقت  : ))، كتاب التوحيد، باب قوله تعاىل12/441أخرجه البخاري يف صحيحه، البخاري مع الفتح  ( 8)

، كتاب اإلمارة، باب من قاتل لتكون  (121)2صحيحه  ، ومسلم يف(4412)برقم (( كلمتنا لعبادنا املرسلني
 (.1914)كلمة اهلل هي العليا فهو يف سيب اهلل، برقم 
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ت  إال هو، وال يدفع السيئات إال هو، وال يهدي باحلسناإال إياه، فهو الذي ال يأيت  خياف إال إياه، وال يتقي
 .(1) ((نوهبم إال هوذاخللق إال هو، وال يّضرهم إال هو، وال يرزقهم وال يغنيهم إال هو، وال يغفر 

صوده إقامة واجلهاد مقصوده أن تكون كلمة اهلل هي العليا وأن يكون الدبن كله هلل ، فمق))وقال أيضا 
 .(2) ((دين اهلل

جهاد يقصد به صالح املؤمنني : اجلهاد نوعان: )) ن ابن ناصر السعديوقال الشيخ العالمة عبد الرمح
وإصالحهم يف عقائدهم وأخالقهم وآداهبم، ومجيع شؤوهنم الدينية والدنيوية ، ويف تربيتهم العلمية والعملية، 

ه يتأسس النوع الثاين وهو جهاد يقصد به دفع املعتدين  على وهذا النوع هو أصل اجلهاد وقوامه، وعلي
 .(3) ((اإلسالم واملسلمني من الكفار واملنافقني وامللحدين ومجيع أعداء الدين ومقاومتهم 

 : فات السابقةيالراجح والمختار من التعر 

إىل معناه العام، فه للجهاد يفات يظهر بوضوح أن بعض العلماء  نظر يف تعر يمن خالل ما سبق من التعر 
ي يظهر يل بالنسبة ملعىن  اجلهاد اخلاص ، ذوال. والبعض اآلخر نظر إىل معناه اخلاص الذي هو قتال الكفار

قتال مسلم  كافرًا غري ذي عهد إلعالء كلمة اهلل تعاىل أو حضوره له ، )) أن تعريف املالكية ، وهو قوهلم ، 
أن الذي يعترب جماهًدا هو : أي (( قتال مسلم: )) فقوهلم أدق،و أوىل من غريه ، (( دخوله يف أرضه أو 

خيرج الكافر الذي له عهد، سواء كان من أهل الذمة أو من أهل الصلح ((  غري ذي عهد: ))وقوهلم . املسلم
يقتضي أن من قاتل لغري هذا املعىن ال يدخل (( إلعالء كلمة اهلل: ))قوهلم. ، أو من احملاربني إذا دخل بأمان 

. أي حضور املسلم القتال (( حضوره : ))وقوهلم. حرف عطف على القتال (( أو: ))وقوهلم. معىن اجلهاديف 
 .(4)الضمري يعود على القتال(( أو دخوله أرضه: )) وقوهلم

لكان أوىل (( غري ذي عهد:)) بعد قوهلم (( بعد دعوته وإبائه: )) ولو أضيف للتعريف مجلة: قلت
 .مًعا مانًعاوأحسن، ولكان التعريف جا

واجلهاد هو : "ىل التعريفات، هو تعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو قولهوأما بالنسبة للمعىن العام ، فأو 
بذل الوسع، وهو القدرة يف حصول حمبوب احلق، ودفع ما يكرهه احلق، وذلك أن اجلهاد حقيقته االجتهاد يف 

 .(5)"دفع ما يبغضه اهلل من الكفر والفسوق والعصيانحصول ما حيبه اهلل من اإلميان والعمل الصاحل، ومن 

                                                           
 .21/222جمموع الفتاوى  ( 1)
 .214، 62/62، 11/141املصدر السابق  ( 2)
 (.9صـ)جهاد األعداء ووجوب التعاون بني املسلمني  ( 3)
 .، بنوع تصرف2/244مواهب اجلليل : انظر ( 4)
 .192، 11/196جمموع الفتاوى : انظر ( 5)
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  .ع أنواع اجلهاديفهذا التعريف شامل جلم

واجلهاد مبعناه اخلاص نوعان جهاد طلب وجهاد دفع وهلما شروطهما وضوابطهما، وقد مر جهاد 
 :مبراحل أربع هي يف زمن النيب  املسلمني

 .مرحلة الكف عن القتال وهي أطوهلا -1

 .بالقتال من غري أمر بهمرحلة اإلذن  -6

 .مرحلة قتال من قاتل املسلمني والكف عن غريهم -2

 .(1)إليه ويصد الناس عن دين اهللمرحلة قتال كل كافر ينشر الكفر ويدعو  -4

وهذه املراحل األربع ليس شيء منها منسوخا كما قرر احملققون من أهل العلم، وإمنا تنزل على أحوال 
 .(2)املسلمني قوة وضعفا

 الثاني المطلب
 (اختصارا)ضوابط الجهاد بمعناه الخاص 

قد تقدم يف املطلب السابق ذكر معىن اجلهاد ومفهومه وأنواعه وأن معناه اخلاص هو جهاد الكفار وقتاهلم، 
اد دفع، وجهاد الطلب هو أن يطلب العدو يف أرضه، هجهاد طلب، وج: وهذا النوع ينقسم إىل قسمني

ألن هذا –وأنا لست بصدد ذكر حكم اجلهاد ومىت يتعني  .(3)بالد املسلمنيوجهاد الدفع هو دفع العدو عن 
وعالقته بقتال املسلمني باسم اجلهاد؛ ألن  وإمنا مقصودي هنا بيان الضوابط وفهمها -خارج عن موضوع حبثنا

ية هو الذي أوقع اخلوارج ومن تأثر هبم من بعض التنظيمات اإلسالمعدم معرفة هذه الضوابط وعدم فهمها 
فيما وقعوا فيه من عدم طاعة ويل األمر يف هذا الباب، بل اخلروج عليه وقتاله وجعل ذلك من اجلهاد يف سبيل 
اهلل، وإنه باستقراء كالم أهل العلم جند أن ضوابط اجلهاد منها ما يتعلق باجملاهد املسلم، ومنها ما يتعلق 

 .باملقاَتل الكافر

 :وابط البد من وجودها جمتمعة وهيفالذي يتعلق باجملاهد املسلم مخسة ض

                                                           
، 624-6/621، واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 1/112أحكام القرآن البن العريب : انظر هذه املراحل يف ( 1)

-62/241، وجمموع الفتاوى 641-619، ومن صـ112، والصارم املسلول صـ1/122وتفسري البغوي 
 .2/41، وزاد املعاد 211

 .6/114، والصارم املسلول 1/64ملتقدمة واإلجناد يف أبواب اجلهاد املصادر ا ( 2)
-1/426، والكايف البن عبد الرب 2/112، واالختيار لتعليل املختار 1/422اهلداية مع فتح القدير : انظر ( 3)

 .4/614، وحاشية ابن القاسم على الروض املربع 619، 4/612، واملنهاج مع شرحه مغين احملتاج 422
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 .اإلخالص هلل -1

 .وجود القدرة والقوة اليت تكسر شوكة العدو -6

 .أن ال يرتتب على القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه -2

 .معلومة وليس حتت راية أو رايات عمية جمهولةية شرعية أن يكون اجلهاد حتت را -4

 .هاد موكول إليهأن يكون اجلهاد والقتال بإذن اإلمام إذ أن أمر اجل -1

 :وأما الذي يتعلق باملقاتل الكافر فخمسة ضوابط أيضا، وهي

 (والذمي هو الكافر الذي يقيم بديار املسلمني وحتت واليتهم)أن ال يكون املقاتل الكافر ذمياً  -1

 (.واملعاهد هو الذي بينه وبني املسلمني صلح وهدنة)أن ال يكون املقاتل الكافر معاهداً  -6

واملستأمن هو من كان من أهل احلرب يدخل ديار املسلمني )قاتل الكافر مستأمنًا أن ال يكون امل -2
 (.بأمان من اإلمام أو من أحد من املسلمني

أن يكون املقاتل من أهل القتال، وليس صبيًا وال امرأة وال شيخا كبريا وال ممن انقطع عن الناس  -4
 .واعتزهلم

 وعدوهم وليس بالتفجريات واالغتياالت واالنتحارات أن يكون القتال مبواجهة معلومة بني املسلمني -1
 .(1)أو بالغدر واخليانة

، وإذا مل تتوفر هذه الضوابط فإن اجلهاد ال يكون (2)وهذه الضوابط حمل اتفاق بني الفقهاء رمحهم اهلل
مشروعا فضال عن أن يكون واجبا أو مستحبا، وقد ذكرت هذه الضوابط على سبيل االختصار وأدلتها 

 .اخلروج عن مقصود البحث لذكرت ذلكسوطة يف كتب الفقه، ولوال مب

                                                           
، 162-4/161، واالختيار 116-6/122اهلداية : الشروط والضوابط املقدم ذكرها مع أدلتها يف: انظر ( 1)

، 421-1/422، والكايف البن عبد الرب 142، 4/121، واللباب 211-1/444، 444-1/224والبناية 
، واحلاوي 449-2/442، والذخرية 494-1/449، وعقد اجلواهر 222، 1/214واملقدمات املمهدات 

، 111، 2/114، وكشاف القناع 612، 616، 12/49، واملغين 29-4/42، والوسيط 4/692-692
، واجلهاد وضوابطه 2/12، والشرح املمتع 4/119، والسيل اجلرار 442-6/441وأحكام أهل الذمة 

هدافه ، وانظر كتايب اجلهاد يف اإلسالم مفهومه وأنواعه وضوابطه وأ12، 26املشروعة للشيخ صاحل الفوزان صـ
 .112-46صـ

 .املصادر املتقدمة: انظر ( 2)
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 المطلب الثالث
 ن الجهادشَ على من يُ 

قتال مسلم كافرا غري "تقدم تعريف اجلهاد عند الفقهاء وقد ذكرت التعريف ورجحت تعريف املالكية وهو 
ط اجلهاد املتقدم ذكرها ، وشرحت التعريف وعلى ضوء هذا التعريف وضوء ضواب"ذي عهد إلعالء كلمة اهلل

ويقاَتل هو الكافر غري ذي العهد فال يدخل يف ذلك الذمي واملستأمن ومن   يتضح أن الذي ُيَشنُّ عليه اجلهاد
 .كان بينه وبني املسلمني صلح وأمان

 المطلب الرابع
 من له حق إعالن الجهاد

يل األمر، فأهل السنة واجلماعة الذي له حق إعالن اجلهاد واملناداة به وجتييش اجليوش من أجله هو و 
وسنة  متفقون على أن اجلهاد موكول لإلمام وأنه ال بد من إذنه وحتت رايته وقيادته اتباعا لسنة الرسول 

 .واجلماعة ذلك يف كتبهمخلفائه الراشدين، وقد قرر أهل السنة 

برهم وفاجرهم إىل قيام  واحلج واجلهاد ماضيان مع أويل األمر من املسلمني: "يقول أبو جعفر الطحاوي
 .(1)"الساعة

 .(2)"والغزو ماض مع األمراء إىل يوم القيامة الرب والفاجر ال يرتك: "ويقول اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل

ال حيل ألحد يؤمن : "وجاء يف اعتقاد علي بن املديين ومن نقل عنه ممن أدركه من مجاعة السلف قوله
يلة إال وعليه إمام براًّ كان أو فاجرا فهو أمري املؤمنني، والغزو مع األمراء ماض إىل باهلل واليوم اآلخر أن يبيت ل

 .(3)"يوم القيامة الرب والفاجر ال يرتك

وجاء يف اعتقاد أيب زرعة عبيد اهلل بن عبد الكرمي وأيب حامت حممد بن إدريس ابن املنذر الرازيني عن ابن 
مذاهب أهل السنة يف أصول الدين وما أدركا عليه العلماء يف مجيع سألت أيب وأبا زرعة عن : أيب حامت قال

أدركنا العلماء يف مجيع األمصار حجازًا وعراقًا وشامًا ومينًا فكان من : األمصار وما يتعاقدان من ذلك؛ فقاال
 .(4) ..."ونرى الصالة واحلج واجلهاد مع األئمة... مذهبهم 

                                                           
 .6/111شرح الطحاوية  ( 1)
 .1/121شرح اعتقاد أهل السنة واجلماعة  ( 2)
 .1/124شرح اعتقاد أهل السنة واجلماعة  ( 3)
 .126، 1/142شرح اعتقاد أهل السنة واجلماعة  ( 4)
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 -أي اجلهاد–وله : "وقال أيضا. (1)"مع كل إمام بر وفاجر وجياهد العدو: "وقال ابن رشد القرطيب
الطاعة لإلمام، وترك الغلول، والوفاء باألمان، والثبات عند : إهنا مخس؛ وهي: فرائض جيب الوفاء هبا؛ قيل

 .(2)"الزحف، وأال يفر واحد من اثنني

سًا هلم عضدًا من ورائهم، ورمبا وال خترج السرايا إال بإذن اإلمام، ليكون متجسّ : "وقال القرطيب املالكي
 .(3)"احتاجوا إىل درئه

حتصني : واخلامس... من األمور عشرة؛ مث قال -أي اإلمام–والذي يلزمه : "وقال املاوردي الشافعي
جهاد من عاند اإلسالم : الثغور بالعدة املانعة والقوة الدافعة حىت ال تظفر األعداء بغرة ينتهكوا حمرماً، السادس

 .(4)"عوة حىت يسلم أو يدخل يف الذمة، ليقام حبق اهلل تعاىل يف إظهاره على الدين كلهبعد الد

وأمر اجلهاد موكول لإلمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من : "وقال املوفق ابن قدامة احلنبلي
 .(5)"ذلك

 .(6)"ره موكول إليهوال جيوز الغزو إال بإذن األمري، ألنه أعرف باحلرب وأم: "وقال البهويت

إقامة احلج واجلهاد واجلمع مع  -يعين أهل السنة واجلماعة–ويرون : "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .(7)"األمراء أبرارا كانوا أو فجاراً 

واستمر العمل على هذا بني علماء : "-رمحهما اهلل تعاىل–وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن 
وأئمتها، يأمرون بطاعة اهلل ورسوله واجلهاد يف سبيله مع كل إمام بر أو فاجر، كما هو األمة من سادات األمة 

 .(8)"معروف يف كتب أصول الدين والعقائد

، وال جيوز غزو اجليش إال بإذن اإلمام مهما كان األمر: "رمحه اهلل عثيمنيبن وقال الشيخ حممد بن صاحل 
ر وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع ألهل احلل والعقد، فال جيوز ألن املخاطب بالغزو واجلهاد هم والة األمو 

قوته فحينئذ هلم : أي –ألحد أن يغزو بغري إذن اإلمام إال على سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو خيافون كلبه 
إذنه افتيات فالغزو بال أن يدافعوا عن أنفسهم لتعني القتال إذن، وإمنا مل جيز ذلك؛ ألن األمر منوط باإلمام، 

                                                           
 .1/211املقدمات املمهدات ( 1)
 .1/211املقدمات املمهدات ( 2)
 .1/144اجلامع ألحكام القرآن  ( 3)
 (.12، 11صـ)األحكام السلطانية  ( 4)
 .12/12املغين  ( 5)
 .42-2/46كشاف القناع   ( 6)
 .2/112جمموع الفتاوى  ( 7)
 .142، 4/144الدرر السنية  ( 8)
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وتعد على حدوده، وألنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن اإلمام ألصبحت املسألة فوضى كل من شاء ركب 
فرسه وغزا؛ وألنه لو مكن الناس من ذلك حلصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أهنم 

َوِإن  : ى طائفة من الناس كما قال تعاىليريدون العدو وهم يريدون اخلروج على اإلمام، أو يريدون البغي عل
نَ ُهَما  طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْ َتتَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ

فلهذه األمور الثالثة ولغريها ال جيوز الغزو إال بإذن . (1) 
 .(2)"اإلمام

صالحيات اإلمام إقامة  والذي يأمر بالقتال وينظم القتال إمام املسلمني، من: "وقال الشيخ صاحل الفوزان
اجلهاد، وتنظيم اجليوش، وتنظيم السرايا، يقودها بنفسه أو يؤمر عليها من يقودها، فاجلهاد من صالحيات 
اإلمام، وال جيوز للمسلمني أن يقاتلوا بدون إذن اإلمام إال يف حالة واحدة إذا دمههم عدو خيشون كلبه فإهنم 

أما الغزو وأما القتال فهذا البد فيه من إذن ؛ ألن هذا دفع خطر، اميدفعونه بالقتال، وال حيتاج إلذن اإلم
اإلمام فيه، فهو الذي يتواله وهو الذي يقوده أو ينيب من يقوده، وهو الذي ينظمه، وهو الذي جيهز الغزاة، 
 وهو الذي يعد العدة، هذا من صالحيات اإلمام، واملسلمون حتت قيادته، وهم أمة واحدة ال جيوز التفرق

ر ذلك أقوى هلم ، فإهنم إذا اجتمعوا مع إمامهم وحتت قيادته صابالرأي واالختالف، السيما يف أمور اجلهاد
وأهيب لعدوهم وأنكى لعدوهم، أما إذا تفرقوا واختلفوا وكل يرى نفسه أنه صاحب الصالحية وال خيضع إلمام 

 .(3)"فهنا حتل الكارثة باملسلمني

 :يف اململكة العربية السعودية مبا نصه وأفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء
اجلهاد إلعالء كلمة اهلل، ومحاية دين اإلسالم، والتمكني من إبالغه ونشره، وحفظ حرماته فريضة على " 

من متكن من ذلك وقدر عليه، ولكنه ال بد له من بعث اجليوش، وتنظيمها؛ خوفًا من الفوضى، وحدوث ما 
والدخول فيه من شأن ويل أمر املسلمني، فعلى العلماء أن يستنهضوه ال حتمد عقباه؛ ولذلك كان بدؤه، 

لذلك، فإذا ما بدأ واستنفر املسلمني، فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعي إليه، خملًصا وجهه هلل، راجًيا 
 .(4)"نصرة احلق، ومحاية اإلسالم، ومن ختلف عن ذلك مع وجود الداعي، وعدم العذر؛ فهو آمث

 :الة على اشتراط إذن اإلمام في الجهاد، وأن الجهاد ال يشرع إال إذا كان تحت قيادة شرعيةاألدلة الد
 . (5) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكمْ   : يقول اهلل تبارك وتعاىل (1)

                                                           
 .من سورة احلجرات( 9)آية  ( 1)
 .62، 2/61الشرح املمتع  ( 2)
 .22-26عة صـاجلهاد وضوابطه املشرو  ( 3)
 .16/16فتاوى اللجنة الدائمة  ( 4)
 .من سورة النساء( 19)آية  ( 5)
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ضرب الدراهم : أطيعوا السلطان يف سبعة: د اهلل التسرتيقال سهل بن عب: "جاء يف تفسري القرطيب
 .(1)"والدنانري، واملكاييل واألوزان، واألحكام، واحلج، واجلمعة والعيدين، واجلهاد

اد بأويل املر : قال العلماء: أمجع العلماء على وجوهبا يف غري معصية، وقال: "وقال النووي يف حكم الطاعة
هذا قول مجاهري السلف واخللف من املفسرين والفقهاء الوالة واألمراء،  من األمر من أوجب اهلل طاعته

 .(2) ..."هم األمراء: هم العلماء، وقيل: وغريهم، وقيل

من أطاعين فقد أطاع اهلل، ومن عصاين فقد عصى اهلل، : ))قال أن رسول اهلل  فعن أيب هريرة  -1
 .(3) ((ومن أطاع أمريي فقد أطاعين، ومن عصى أمريي فقد عصاين

، ومن من خرج عن الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية: ))أنه قال عن النيب  وعنه  -6
 .(4) ((قاتل حتت راية محية يغضب لعصبية أو يدعو إىل عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية

 .وغريه مما كان طاعة يف اجلهاد، اإلمام ذه األدلة بعمومها على وجوب طاعةفدلت ه

 :وأن أمر الجهاد موكول إليه فمنها وأما األدلة الدالة بخصوصها على وجوب طاعته في الجهاد،

 ".باب يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به: "قال البخاري (1)

أطاعين،  اهلل، ومن عصاين فقد عصى اهلل، ومن يطع األمري فقد أطاع من أطاعين فقد قال رسول اهلل 
وإمنا اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى اهلل وعدل فإن له ومن يعص األمري فقد عصاين، 

 .(5) ((بذلك أجراً، وإن قال بغريه فإن عليه منه

 ".وإمنا اإلمام جنة يقاتل من ورائه: "والشاهد من احلديث قوله

                                                           
 .122، 1/124أحكام القرآن  ( 1)
 .662، 2/666شرح مسلم  ( 2)
أطيعوا اهلل وأطيعوا : ))، كتاب األحكام، باب قول اهلل تعاىل12/111البخاري مع الفتح . أخرجه البخاري ( 3)

، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء 16/662مسلم، مسلم بشرح النووي ، و (4124)، برقم ((الرسول
 (.1221)يف غري معصية، برقم 

، كتاب اإلمارة، باب وجوب لزوم مجاعة املسلمني، برقم 16/622مسلم بشرح النووي . أخرجه مسلم ( 4)
(1242.) 

تل من وراء اإلمام يتقى به، برقم ، كتاب اجلود، باب يقا2/112البخاري مع الفتح . أخرجه البخاري ( 5)
، كتاب اإلمارة، باب اإلمام جنة يقاتل به من ورائه، ويتقى 16/621، ومسلم، مسلم بشرح النووي (6914)

 (.1241)به، برقم 



14 

 

اس بعضهم من كالسرت مينع العدو من أذى املسلمني ومينع الن" اإلمام جنة: "قوله : ))قال النووي
أي يقاتل معه الكفار، " يقاتل من ورائه"بعض وحيمي بيضة اإلسالم ويتقيه الناس وخيشون سطوته ومعىن 

 . (1) ((والبغاة واخلوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا

واحلديث أفاد أنه ال بد للناس من أمري يقاتل معه كما سبق النقل عن النووي وأنه مل يقيد ذلك مبا إذا  
 .(2)كان اإلمام عادالً 

اخليل : ))لقول النيب " باب اجلهاد ماض مع الرب والفاجر: "ويؤيد ذلك ترمجة اإلمام البخاري بقوله
 .(3) ((معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة األجر واملغنم

، (4)و داودهذه الرتمجة لفظ حديث أورده أب( باب اجلهاد ماض مع الرب والفاجر: )قوله: ))قال ابن حجر
 .(5) ((وأبو يعلى مرفوعا عن أيب هريرة وال بأس بروايته

عن اخلري   كان الناس يسألون رسول اهلل : "عن أيب إدريس اخلوالين أنه مسع حذيفة بن اليمان يقول (6)
يا رسول اهلل، إنا كنا يف جاهلية وشر فجاءنا اهلل هبذا : وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين؛ فقلت

. نعم، وفيه دخن: وهل بعد ذلك الشر من خري؟ قال: فقلت. نعم: فهل بعد هذا اخلري شر؟ قال اخلري
فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ : قلت. قوم يهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر: وما دخنه؟ قال: قلت
: فقال يا رسول اهلل صفهم لنا،: قلت. نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها: قال

فما تأمرين إن أدركين ذلك؟ قال تلزم مجاعة املسلمني : قلت. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل : فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال: قال. وإمامهم

 .(6) ((شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك

أن املراد من اخلرب لزوم اجلماعة الذين هم يف طاعة من اجتمعوا  والصواب: قال الطربي: "قال ابن حجر (2)
أنه مىت مل يكن للناس إمام فافرتق : ويف احلديث: على تأمريه فمن نكث بيعته خرج عن اجلماعة،، قال

 .(7)"الناس أحزابا فال يتبع أحداً يف الفرقة ويعتزل اجلميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع يف الشر

                                                           
 .16/621شرح النووي  ( 1)
 .2/12فتح الباري  ( 2)
 .2/12البخاري مع الفتح  ( 3)
اجلهاد واجب : "ولفظه( 6122)اد، باب يف الغزو مع أئمة اجلور، برقم ، كتاب اجله2/12سنن أيب داود : انظر ( 4)

 .وسكت عنه أبو داود" عليكم مع كل أمري برا كان أو فاجرا
 .2/12فتح الباري  ( 5)
، (4124)، باب كيف األمر إذا مل تكن مجاعة، حديث رقم (12/21)البخاري مع الفتح . أخرجه البخاري ( 6)

 .، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت16/662ومسلم بشرح النووي 
 .12/24فتح الباري  ( 7)
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من األدلة املتقدمة أنه ال بد يف اجلهاد من القيادة الشرعية، وأنه ال جهاد حتت راية كافرة،  يؤخذ: قلت
وال جهاد بغري راية اإلمام، وأنه عند فقد اإلمام يعتزل الفرق كلها، وأن هذا معتقد أهل السنة واجلماعة كما 

 .تقدم نقل ذلك عنهم

 :اإلمام الذي تجب طاعته في الجهاد وغيره
ب طاعته هو اخلليفة أو اإلمام الذي وقع االجتماع علي، سواء كان إمامًا أو خليفة لقطر أو الذي جت

وأما القول بأن اإلمام الذي جتب طاعته هو فقط من كان خليفة . األقطار، وإن مل تكن له اخلالفة العامة
جتب طاعته وال بيعته، فإن جلميع املسلمني بكافة أقطارهم وأن من كان حاكما أو إماما لقطر من األقطار فال 

هذا القول وهذا الرأي خمالف لألدلة، وخمالف لإلمجاع، وخمالف ملا عليه أهل السنة واجلماعة، وخمالف أيضاً 
 .للواقع ويؤدي إىل اخلروج على األئمة ونقض بيعتهم، وهو رأي اخلوارج

تغلب على بلد أو بلدان  األئمة جممعون من كل مذهب على أن من: "قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب
قبل اإلمام أمحد –له حكم اإلمام يف مجيع األشياء ولوال هذا ما استقامت الدنيا؛ ألن الناس من زمن طويل 

ما اجتمعوا على إمام واحد، وال يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من األحكام ال يصح  -إىل يومنا هذا
 .(1)"إال باإلمام األعظم

من خرج : ))قال أن النيب  يف شرح حديث أيب هريرة  –حممد بن إمساعيل الصنعاين وقال العالمة 
أي طاعة " عن الطاعة: "قوله: ))-أي الصنعاين –قال  (2) ((عن الطاعة وفارق اجلماعة ومات فميتته جاهلية

ناس على خليفة يف اخلليفة الذي وقع االجتماع عليه، وكأن املراد خليفة أي قطر من األقطار، إذا مل جيمع ال
مجيع البالد اإلسالمية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو محل احلديث 

أي خرج من اجلماعة الذين " وفارق اجلماعة: "على خليفة اجتمع عليه أهل اإلسالم لقّلت فائدته، وقوله
 .(3)"به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم اتفقوا على طاعة إمام انتظم به مشلهم واجتمعت

وال يصح إمامان، وأما بعد انتشار اإلسالم وانتشار رقعته وتباعد : "وقال العالمة حممد بن علي الشوكاين
، وال ينعقد أطرافه فمعلوم أنه صار يف كل قطر أو أقطار الوالية إىل إمام أو سلطان ويف القطر اآلخر كذلك

خر وأقطاره اليت رجعت إىل واليته، فال بأس بتعدد األئمة والسالطني، وجتب لبعضهم أمر وال هني يف قطر اآل
الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر 

إذا مل يتب، وال اآلخر فإذا قام من ينازعه يف القطر الذي ثبتت فيه واليته وبايعه أهله كان احلكم فيه أن يقتل 

                                                           
 .9/1الدرر السنية  ( 1)
 .سبق خترجيه ( 2)
 .2/166سبل السالم  ( 3)



16 

 

جيب على أهل القطر اآلخر طاعته وال الدخول حتت واليته لتباعد األقطار، فإنه قد ال يبلغ إىل ما تباعد منها 
تكليف مبا ال  -واحلال هذه -خرب إمامها أو سلطاهنا وال يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة

لبالد والعباد، فاعرف هذا فإنه املناسب للقواعد الشرعية يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطالع على أحوال ا
واملطابق ملا تدل عليه األدلة ودع عنك ما يقال يف خمالفته، فإن الفرق بني ما كانت عليه الوالية اإلسالمية يف 
أول اإلسالم وما هي عليه اآلن أوضح من مشس النهار، ومن أنكر ذلك فهو مباهت ال يستحق أن خياطب 

 .(1)"ألنه ال يعقلها ؛باحلجة

وال يشرتط أن يكون إمامًا عاماًّ للمسلمني، ألن اإلمامة : "وقال العالمة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني
فإذا  .(2) ((امسعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي: ))قال العامة انقضت من أزمنة متطاولة والنيب 

وصار قوله نافًذا وأمره مطاًعا، ومن عهد أمري املؤمنني  عثمان إنسان على جهة ما صار مبنزلة اإلمام،  تأمر
زبري يف احلجاز وابن مروان يف الشام واملختار، بن عبيد الرضي اهلل عنه واألمة اإلسالمية بدأت تتفرق فابن 

وإن مل  وغريه يف العراق فتفرقت  األمة، وما زال أئمة اإلسالم يدينون بالوالء والطاعة ملن تأمر على ناحيتهم
إنه ال إمام للمسلمني اليوم فال بيعة ألحد ، : تكن له اخلالفة العامة، وهبذا نعرف ضالل ناشئة نشئت تقول 

نسأل اهلل العافية وال أدري أيريد هؤالء أن تكون األمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ أم يريدون أن يقال  
ألن عمل املسلمني منذ أزمنة : فإهنم ميوتون ميتة جاهلية كل إنسان أمري نفسه ؟ هؤالء إذا ماتوا من غري بيعة

نواحي  وصار له الكلمة العليا فبها فهو إمام فيها، وقد نص المتطاولة على أن من استوىل  على ناحية  من 
هذا ال ميكن اآلن حتقيقه وهذا هو الواقع اآلن، فالبالد : على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السالم، وقال

ناحية واحدة جتدهم جيعلون انتخابات وحيمل صراع على السلطة رشاوي بيع الذمم إىل غري ذلك، فإذا  اليت يف 
كان أهل البلد الواحد ال يستطيعون أن يولوا عليهم واحد إاّل مبثل هذه االنتخابات املزيفة فكيف باملسلمني 

 .(3) ((عموًما؟ هذا ال ميكن

 :سؤال وسئل الشيخ العالمة صاحل الفوزان هذا ال

يف هذه األيام هناك من يفيت الناس بوجوب اجلهاد، ويقول ال يشرتط للجهاد إمام وال راية، فما رأي 
 فضيلتكم يف هذا الكالم؟ 

                                                           
 .4/116السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار  ( 1)
، وصححه الشيخ األلباين يف (6221)مام، برقم ، كتاب اجلهاد، باب طاعة اإل(421صـ)أخرجه ابن ماجه  ( 2)

 (.421صـ)صحيح سنن ابن ماجه 
 .2/16،12الشرح املمتع  ( 3)
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من إمام، هذا بد من راية وال  بد هذا رأي اخلوارج، أما أهل السنة فيقول ال: اجلواب : )) جاب قائال فأ
اهلل عليه وسلم فالذي يفيت أنه ال إمام وال راية وكل يتبع هواه هذا  منهج املسلمني من عهد الرسول اهلل صلى

 . (1) ((رأي اخلوارج 

رأي الذي ال يرى اشرتاط إذن اإلمام يف اجلهاد ووجود الراية النعم إن ما أفىت به الشيخ صاحل من أن 
حث، وما تقدم من الشرعية هو رأي اخلوارج جواب صحيح، يشهد له ويؤكده ما تقدم من أدلة يف هذا الب

النقول عن أئمة أهل السنة واجلماعة، فإن أمر اجلهاد موكول لإلمام وجتب طاعته يف ذلك، وهذا ما دل عليه 
أحداً منهم  أن وسنة اخللفاء الراشدين، وهو ما جرى عليه الصحابة رضي اهلل عنهم، فإنه ال يعلم سنة النيب 

جياهدون وخيرجون حتت راية اإلمام، واخلروج عن سبيلهم خروج عن خرج جماهدًا بغري إذن اإلمام، وإمنا كانوا 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل : ))، واهلل عز وجل يقول(2)سبيل املؤمنني

 .(3) ((املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا

 المطلب الخامس
 الغاية من الجهاد

 :ة منه هيأهداف اجلهاد والغاي

وقاتلوهم حىت ال : ))إعالء كلمة اهلل تعاىل، فاجلهاد أصله ليكون الدين كله هلل، كما قال تعاىل: أوال
وأن اجملاهد هو من جاهد لتكون كلمة اهلل هي العليا كما يف الصحيحني عن ((تكون فتنة ويكون الدين كله هلل

يا رسول اهلل الرجل يقاتل للمغنم : فقال يب جاء رجل إىل الن: "أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه قال
من قاتل لتكون كلمة اهلل العليا فهو : والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل لريى مكانه فمن يف سبيل اهلل؟ قال

 .(4)"يف سبيل اهلل

، واجلهاد مقصوده أن تكون كلمة اهلل هي العليا، وأن يكون الدين كله هلل: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .(5) ..."فمقصوده إقامة دين اهلل

                                                           
 .44اجلهاد وضوابطه الشرعية صـ ( 1)
 (.12صـ)تضمني من كالم الشيخ حممد بن عمر بازمول يف ضوابط اجلهاد يف السنة  ( 2)
 .من سورة النساء( 111)آية ( 3)
ولقد سبقت  : ))، كتاب التوحيد، باب قوله تعاىل12/441يف صحيحه، البخاري مع الفتح  أخرجه البخاري ( 4)

، كناب 12/49صحيح مسلم مع شرح النووي . ، ومسلم يف صحيحه(4412)برقم (( كلمتنا لعبادنا املرسلني
 (.1914)اإلمارة، باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل، برقم 

 .214، 62/62، 11/141ع الفتاوى جممو  ( 5)
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فاملقصود باجلهاد أال يعبد أحد إال اهلل، فال يدعو غريه، وال يصلي لغريه، وال يسجد لغريه، : "وقال أيضا
وال يصوم لغريه، وال يعتمر لغريه، وال حيج إال إىل بيته، وال يذبح القرابني إال له، وال ينذر إال له، وال حيلف إال 

كل إال عليه، وال خياف إال إياه، وال يتقي إال إياه، فهو الذي ال يأيت باحلسنات إال هو، وال يدفع به، وال يتو 
السيئات إال هو، وال يهدي اخللق إال هو، وال ينصرهم إال هو، وال يرزقهم إال هو، وال يغنيهم إال هو، وال 

 .(1)"يغفر ذنوهبم إال هو

له هلل حبيث تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر، وتكون فاجلهاد أصله ليكون الدين ك: "وقال أيضا
عبادة ما سواه مقهورا مكتوما أو باطال معدوما، كما قال يف املنافقني وأهل الذمة إذ ال ميكن اجلهاد حىت 
تصلح مجيع القلوب، فإن هدي القلوب إمنا هو بيد اهلل وإمنا ميكن حني يكون الدين ظاهرا دين اهلل كما قال 

ومعلوم أن . (2) ((هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون)) :تعاىل
أعظم األضداد لدين اهلل هو الشرك، فجهاد املشركني من أعظم اجلهاد كما كان جهاد السابقني األولني، وقد 

لمة اهلل إما أن يراد هبا كلمة معينة وهو وك(( من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل: ))قال 
التوحيد ال إله إال اهلل فيكون هذا من منط اآلية، وإما أن يراد هبا اجلنس أن يكون ما يقول اهلل ورسوله هو 
األعلى على كل قول وذلك هو الكتاب والسنة ، فمن كان يقول مبا قاله الرسول ويأمر مبا أمر به ينهى عما 

ئم بكلمة اهلل، ومن قال مبا خيالف ذلك من األقوال اليت ختالف قول الرسول فهو الذي ينهى عنه فهو القا
 .(3) ((يستحق اجلهاد

والكتاب والسنة مملوءان باألمر باجلهاد وذكر فضائله لكن جيب أن يعرف اجلهاد  : )) وقال أيضا 
ن جياهدون يف طاعة الشيطان وهم الشرعي الذي أمر اهلل به ورسوله من اجلهاد البدعي جهاد أهل الضالل الذي

يظنون أهنم جماهدون يف طاعة الرمحان، فجهاد أهل األهواء والبدع كاخلوارج وحنوهم الذين جياهدون أهل 
 .(4) ....((اإلسالم وفيمن هو أوىل باهلل ورسوله من السابقني األولني والذين اتبعوه بإحسان إىل يوم الدين

ال تقاتلون يف سبيل اهلل واملستضعفني من  الّرجال  وما لكم: ))  تعاىل مني، قال اهللنصر املظلو : ثانًيا 
والّنساء والولدان  الذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها واجعل لّنا من ّلدنك وليًّا واجعل لّنا 

 .(5) ((من ّلدنك نصريًا 

                                                           
 .21/222املصدر السابق  ( 1)
 .من سورة التوبة( 22)آية  ( 2)
 (.262صـ)الرد على األخنائي  ( 3)
 (.261صـ)املصدر السابق  ( 4)
 .من سورة النساء( 41)آية  ( 5)
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الّشهر احلرام بالّشهر احلرام واحلرمات قصاص فمن )): رد العدوان وحفظ اإلسالم ، قال اهلل تعاىل : ثالثًا 
: وقال تعاىل. (1) ((اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم واتّقوا اهلل واعلموا أن اهلل مع املّتقني

الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهلل ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع ))
 .(2) ((بيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهلل كثريا ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوي عزيزو 

جهاد يقصد به صالح املؤمنني وإصالحهم يف : اجلهاد نوعان: "قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي
ملية، وهذا النوع هو عقائدهم، وأخالقهم، وآداهبم ومجع شئوهنم الدينية والدنيوية، ويف تربيتهم العلمية والع

أصل اجلهاد وقوامه وعليه يتأسس النوع الثاين وهو جهاد يقصد به دفع املعتدين على اإلسالم واملسلمني من 
 .(3) ((الكفار واملنافقني وامللحدين ومجيع أعداء الدين ومقاومتهم

ويؤخذ مما تقدم أن اجلهاد ليس مقصودا لذاته وليس غاية إمنا هو وسيلة لتحقيق غاية وهو إعالء كلمة 
اهلل ونصرة دين اهلل اإلسالم وإعزازه ودفع الفساد عن العباد، ولو كان اجلهاد مقصودا لذاته ملا سقط بأخذ 

الّلِه َواَل بِاْليَ ْوِم اآلِخِر َواَل ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم الّلُه َوَرُسولُُه قَاتُِلوْا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن بِ  : اجلزية كما يقول تعاىل
 .  (4) َوالَ يَِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوتُوْا اْلِكَتاَب َحتَّى يُ ْعطُوْا اْلِجْزيََة َعن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ 

هلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أّمر أمريًا على جيش أو سرية وكما يف حديث بريدة عن أبيه قال كان رسول ا
اغزوا وال تغلوا ، وال متثلوا، وال تقتلوا وليًدا، : ))أوصاه يف خاصة بتقوى اهلل ومن معه من املسلمني خريًا مث قال 

.... وإذا لقيت عدوك من املشركني خادعهم إىل ثالث خصال فأينهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
 .(5)احلديث...(( ذكر اإلسالم فإن مل يستجيبوا فسلهم اجلزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم و كف عنهمو 

فعرض اإلسالم على الكفار إحسان إليهم بالتوصل إىل نقلهم من الكفر إىل اإلميان ومن أسباب )) 
وة ال املسلمني ونشر الدعفإن مل يقبلوا اإلسالم وقبلوا اجلزية وتركوا قت (6) ((السخط إىل أسباب الرضوان

 .مقصوده قتل الناس وإمنا إخراجهم من الظلمات إىل النور إذ اجلهاد ليس: اإلسالم تركوا

                                                           
 .من سورة البقرة( 194)آية  ( 1)
 .من سورة احلج( 41)آية  ( 2)
 (.9صـ)جوب التعاون بني املسلمني جهاد األعداء وو  ( 3)
 .من سورة التوبة( 69)آية  ( 4)
، كتاب اجلهاد، باب تأمري اإلمام األمراء على (16/29)مسلم بشرح النووي . أخرجه مسلم يف صحيحه ( 5)

 (.1421)البعوث، برقم 
 (.29صـ)أحكام اجلهاد وفضائله  ( 6)
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على الكفاية فألن املقصود منه ليس جمرد ابتالء  –أي اجلهاد  –وأما كونه : )) قال ابن اهلمام احلنفي
وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة : )) ل قوله تعاىل املكلفني بل إعزاز الدين ودفع شر الكفار عن املؤمنني بدلي

 .(1) ((فإذا حصل ذلك بالبعض سقط هو احلصول ما هو املقصود منه(( ويكون الّدين كّله هلل

                                                           
 .1/429فتح القدير  ( 1)
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 المبحث الثاني
 أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إلى القتال 

 باسم الجهادوغيرهم من المواطنين والمقيمين في البالد اإلسالمية  ضد حكام المسلمين

أسباب ذلك هو التفسري اخلاطئ ألدلة اجلهاد واجلهل بضوابط هذه الشعرية العظيمة، والقراءة اخلاطئة 
تفسري اخلوارج اخلاطئ للجهاد لوجدنا أن بعض التنظيمات لللنصوص الشرعية الواردة يف ذلك، فلو نظرنا 

 .وارج أم مل تشعر بذلكاإلسالمية أخذت هبذا التفسري وسواء شعرت أن هذا هو تفسري اخل

وما  : ))فقد أورد اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب استنابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم قول اهلل تعاىل
يعين –يراهم  ابن عمر  وكان: قال البخاري(( كان اهلل ليضل قوما بعد إذ هداهم حىت يتبني هلم ما يتقون

 .(1)لقوا إىل آيات نزلت يف الكفار فجعلوها على املؤمننيإهنم انط: شرار خلق اهلل وقال -اخلوارج

لوا آيات من القرآن يف أهل القبلة وإمنا أنزلت يف أهل الكتاب أهل النهروان تأوّ : "...وعن الضحاك قال
 .(2)"بالضاللةلمها فسفكوا هبا الدماء وانتهبوا األموال وشهدوا علينا جهلوا ع

ت من القرآن على ما اعتقدوه وجعلوا من خالف وارج إمنا تأولوا آياواخل"ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .(3)"ذلك كافرا

بقتاهلم قاتلهم علي واتفق أئمة الدين  فصار هؤالء اخلوارج املارقون الذين أمر الرسول : "وقال أيضا
 .(4)"ا على املسلمنيومل يقتلهم حىت سفكوا الدم احلرام وأغارو ...على قتاهلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم

 .(5)"وهلذا كان أول من فارق مجاعة املسلمني من أهل البدع اخلوارج املارقون: "وقال أيضا

واخلوارج أوتوا من سوء فهمهم للقرآن وإن مل يقصدوا معارضته لكنهم فهموا منه ما مل يدل : "وقال أيضا
فمن مل يكن براً تقياً فهو كافر وهو : لرب، قالواهو اعليه فظنوا أنه يوجب تكفري أرباب الذنوب إذ كان املؤمن 

 .(6) ..."وعثمان وعلي ومن واالمها ليسوا مبؤمنني ألهنم حكموا بغري ما أنزل اهلل: خملد يف النار، مث قالوا

                                                           
 .16/622البخاري مع الفتح  ( 1)
 .614، 1/612تفسري البغوي  ( 2)
 .1/642، وانظر درء تعارض العقل والنقل 61/124جمموع الفتاوى  ( 3)
 .2/622جمموع الفتاوى  ( 4)
 .2/649املصدر السابق  ( 5)
 .21، 12/21جمموع الفتاوى  ( 6)
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فتفسري اخلوارج للجهاد تفسري خاطئ بنوه على تفسريهم للنصوص الشرعية على خالف ما دلت عليه 
فاآليات اليت نزلت يف الكفار جعلها اخلوارج ومن صحابة رضوان اهلل  عليهم، ال وعلى خالف ما فسرها به

 .لوا القرآن على غري معناه الصحيح فكّفروا بغري مكفرتأثر بفهمهم يف املؤمنني فتأوّ 

 .شقوا عصا املسلمني وفرقوا مجاعتهم -1

 .وجعلوا دار املسلمني دار حرب ودارهم دار إميان -6

 .احوا األعراض واألموال ومسوا ذلك جهاداخرجوا على األئمة واستب -2

 .طعنوا يف األئمة والعلماء -4

 .استباحوا دماء من عصم اهلل دماءهم من أهل العهد والذمة -1

 .فوجد يف العصر احلاضر من تأثر بفهمهم من بعض التنظيمات املعاصرة

ومن تأثر هبم جعلوا قتال إمنا يراد به قتال الكفار، واخلوارج ( القتال)فاألصل يف اجلهاد مبعناه اخلاص 
املسلمني من اجلهاد، والذي يرجع إليه يف تقدير املصاحل واملفاسد ومن ذلك معرفة مشروعية اجلهاد من عدمه 

ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين : ))إمنا هم أهل العلم الراسخني كما قال تعاىل
 .(1) ((يستنبطونه منهم

أثر بفكرهم ال يرون الرجوع ألهل العلم بل يرون الطعن فيهم، والذي يوكل إليه أمر اجلهاد واخلوارج ومن ت
طاعته يف هذا كما جتب يف غريه، واخلوارج وينادي به وجييش له اجليوش إمنا هو ويل األمر املسلم وأنه جتب 

 .ومن تأثر بفكرهم ال يرون طاعة لويل األمر بل يرون اخلروج عليه من الدين

إن قتال اخلوارج  ا خاطئا بل ضاال موجب لقتاهلم بلسري اخلوارج ومن تأثر هبم للجهاد يعترب تفسري فتف
 .سبيل اهلل ومقاتلتهم يعترب من اجلهاد يف

                                                           
 .22سورة النساء آية  ( 1)
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 المبحث الثالث
 حكم العمليات القتالية التي تشن باسم الجهاد ضد المسلمين وغيرهم

نه ويعلنه وينادي به هو ويل األمر، وأنه جتب قد تقدم معىن اجلهاد ومفهومه وضوابطه، وأن الذي يش
 طاعته يف ذلك، وأن اجلهاد إمنا يكون للمحاربني للمسلمني وليس على املسلمني ومن كان ذا عهد منهم

فال شك أن حكم العمليات القتالية اليت تشن باسم اجلهاد ضد املسلمني وغريهم خمالفة لذلك كله، 
ها التحرمي وأن ما حصل من بعض التنظيمات اإلسالمية املعاصرة، وليست من اجلهاد يف شيء ويكون حكم

من قتال للمسلمني وقتال ملن ال جيوز قتاله أدى إىل شق عصا املسلمني واختالفهم ومتزقهم وتفرقهم، وكل 
إىل هدم الضروريات اليت جاءت الشريعة حبفظها، وليس هلذه يؤدي ألنه ذلك مما جاءت الشريعة بتحرميه؛ 

ات سلف يف ذلك إال اخلوارج الذين احتجوا على ما يعود على املسلمني بالتفريق؛ إذ جعلوا قتاهلم التنظيم
مجاعة املسلمني وإمامهم جهادا وأفتاتوا على أئمة املسلمني ونبذوا طاعتهم وأبطلوا املعاهدات واملصاحلات 

 .(1)وقتلوا املعاهدين حبجة اجلهاد أيضا

                                                           
 (.24-21صـ)ن انظر حملة عن الفرق الضالة للشيخ صاحل الفوزا ( 1)
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 المبحث الرابع
 في البالدتجاه من يعلن الجهاد ضد المسلمين وغيرهم من المواطنين والمقيمين  سلطة ولي األمر

 طاعة ولي أمرهم نحوهموواجب المسلمين ،  اإلسالمية 

إن سلطة ويل األمر حتتم عليه الوقوف يف ووجه من يعلن اجلهاد ضد املسلمني وغريهم من املواطنني 
يف باب ، وهذا يدخل هو طاعة ويل أمرهم ومعاونته يف ذلك واملقيمني يف البالد اإلسالمية وواجب املسلمني

التعاون على الرب والتقوى، فإن مما يدخل يف اجلهاد جهاد أهل األهواء والبدع من اخلوارج وغريهم ممن تأثر 
 .بفكرهم

فكما دلت النصوص الشرعية على أن جهاد الكفار يكون باللسان والنفس واملال والقلب فكذلك  
كون حبسب ما يقتضيه املقام، وقد تقدم أن اجملاهد يف سبيل اهلل هو من هواء، تتدعة وأهل األجماهدة املب

ويكون الدين كله هلل، فمن جاهد إلعالء البدعة مل جياهد يف سبيل اهلل،  جاهد لتكون كلمة اهلل هي العليا
ن مسى ذلك جهادا بل هو مل جياهد يف سبيل اهلل وإ ومن جاهد على غري الطريقة اليت شرعها رسول اهلل 

ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبلي إال كان له من أمته " يف حديث ابن مسعود  حيتاج أن جياهد قال النيب 
حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، إهنا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون 

ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو ما مل يؤمروا، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، 
 .(1)"مؤمن، وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل

 .(2)"فاحلديث على جهاد املبطلني باليد واللسان: "قال النووي رمحه اهلل

سيخرج قوم يف آخر الزمان أحداث األسنان سفهاء األحالم )) :يقول عن رسول اهلل  وعن علي 
خري قول الربية ال جياوز إمياهنم حناجرهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، فأينما  يقولون من

 .(3) ((لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم يوم القيامة

 .(4)"باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم: "وقد بوب اإلمام البخاري هلذا احلديث بقوله

                                                           
 (.11)، كتاب اإلميان، باب كون النهي عن املنكر من اإلميان برقم 6/61أخرجه مسلم، مسلم بشرح النووي  ( 1)
 .62-6/66شرح النووي ملسلم  ( 2)
، كتاب استتابة املرتدين، باب قتل اخلوارج وامللحدين برقم 16/622البخاري مع الفتح : أخرجه البخاري ( 3)

 (.1122)، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل اخلوارج برقم 4/294يف صحيحه  ، ومسلم(2921)
 .16/626البخاري مع الفتح  ( 4)
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وفسر احلديث املتقدم يف األمر بقتال اخلوارج أن قتال : "احلافظ ابن حجر عن ابن هبرية أنه قال ونقل
اخلوارج أوىل من قتال املشركني واحلكمة فيه أن يف قتاهلم حفظ رأس مال اإلسالم ويف قتال أهل الشرك طلب 

 .(1)"الربح وحفظ رأس املال أوىل

إنه سيكون هنات وهنات فمن أراد أن : ))ول اهلل قال رس: قال ويؤيد ما سبق حديث عرفجة 
من أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن "ويف لفظ " فاضربوه بالسيف يفرق أمر هذه األمة وهي مجع

 .(2)"يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه

جلهاد ضد ويل األمر وسلطته تقتضي الوقوف يف وجه من يعلن ا مسؤوليةفدلت هذه النصوص على أن 
تأثر بفكرهم املسلمني وغريهم من املواطنني واملقيمني يف البالد اإلسالمية، وسواء كان ذلك من اخلوارج أو من 

   .وأنه جيب على املسلمني معاونته يف ذلك

                                                           
 (.1216)رقم  16/211فتح الباري  ( 1)
، كتاب اإلمارة، باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع برقم 621-16/624أخرجه مسلم بشرح النووي  ( 2)

(1216.) 
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 قرار بشأن التقاتل بين المسلمين باسم الجهاد
 ه وصحبه أمجعنياحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آل

إن جملس الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمترة احلادية والعشرين يف رحاب جامعة اإلمام حممد بن سعود 
 م11/6112-12هـ املوافق 1/1421 -11اإلسالمية بالرياض من 

عد وب( التقاتل بني املسلمني باسم اجلهاد)بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع 
 :استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله يقرر ما يلي

إن الشريعة اإلسالمية جاءت حلفظ الضروريات اخلمس ومنها حفظ النفس، وقد عنيت الشريعة  :أوال
بالنفس عناية فائقة فشرعت من األحكام ما جيلب املصاحل ويدفع املفاسد عنها مبالغة يف حفظها وصيانتها 

ألنه بتعريض األنفس للضياع واهلالك يُفقد املكلف الذي يتعبد اهلل عز وجل وبدوره  ودرء االعتداء عليها؛
 . يؤدي إىل ضياع الدين

واملقصود من األنفس اليت عنيت الشريعة حبفظها هي األنفس املعصومة، وقد جاءت النصوص من 
يس بعد الشرك باهلل ذنب الكتاب والسنة بتحرمي االعتداء على النفس بل ُعّد ذلك من كبائر الذنوب؛ إذ ل

 .أعظم من القتل

جهاد يقصد به صالح املؤمنني وإصالحهم يف عقائدهم وأخالقهم وآداهبم  ومجيع : اجلهاد نوعان :ثانيا
شؤوهنم الدينية والدنيوية ويف تربيتهم العلمية والعملية، وهذا النوع هو أصل اجلهاد وقوامه وعليه يتأسس النوع 

به دفع املعتدين على اإلسالم واملسلمني من الكفار واملنافقني وامللحدين ومجيع أعداء الثاين وهو جهاد يقصد 
 .الدين ومقاومتهم

إن الذي ُيشنُّ عليه اجلهاد ويقاتل هو الكافر غري املعاهد فال يدخل يف هذا أهل الذمة وأهل  :ثالثا
 .الصلح واملستأمنون

ترب جهادًا صحيحًا إال إذا وجدت شروطه وضوابطه إن اجلهاد مثله مثل أي عبادة أخرى ال يع: رابعا
 . وأصحابه يف جهادهم والتأسي هبم وانتفت موانعه، والواجب يف هذا هو االقتداء بسرية النيب 

إن الذي له حق إعالن اجلهاد واملناداة به وجتييش اجليوش له هو ويل األمر فأهل السنة واجلماعة  :خامسا
 .لإلمام وأنه ال بد من إذنه، ويكون حتت رايته وقيادته متفقون على أن اجلهاد موكول
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أن أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إىل القتال ضد حكاّم املسلمني وغريهم من  :سادساً 
املواطنني واملقيمني يف البالد اإلسالمية باسم اجلهاد يعود إىل اجلهل حبقيقة اجلهاد وضوابطه والتفسري اخلاطئ 

 .على غري ما تدل عليه ألدلته ومحلها

حرمة العمليات القتالية اليت تشن باسم اجلهاد ضد املسلمني وغريهم من املواطنني واملقيمني يف  :سابعا
البالد اإلسالمية ملخالفتها للمعىن الصحيح للجهاد وملا يرتتب على ذلك من قتل لألنفس املعصومة بغري حق، 

ذلك مما جاءت الشريعة بتحرميه وألنه يؤدي إىل هدم الضروريات وشق عصا املسلمني واختالفهم وتفرقهم وكل 
 .اليت جاءت الشريعة حبفظها

إن سلطة ويل األمر حتتم عليه الوقوف يف وجه من يعلن اجلهاد ضد املسلمني وغريهم من املسلمني : ثامنا
أمرهم ومعاونته يف ذلك  وواجب املسلمني هو طاعة ويل. وغريهم من املواطنني واملقيمني يف البالد اإلسالمية
 .وهذا مما يدخل يف باب التعاون على الرب والتقوى
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 فهرس اآليات القرآنية
 

 احلج     (    41)آية ....... الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهلل   

 البقرة             (  194)آية ....... الّشهر احلرام بالّشهر احلرام     

 التوبة                     (  69)آية ....... الذين ال يؤمنون باهلل  قاتلوا 

 التوبة                  ( 22)آية ....... هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق 

 العنكبوت                . 29آية .....   والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 

 الفرقان                  29، 22آية ...  ...والذين ال يدعون مع اهلل إالها آخر 

 ( احلجرات 9)آية ..... وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا                

 احلج                  .  42أية ..... وجاهدوا يف  اهلل حق جهاده 

 األنفال                      ( 29)آية ...... وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة 

 اإلسراء                      22آية ...... لنفس اليت حرم اهلل إال باحلقوال تقتلوا ا 

 التوبة 111اآلية  وما كان اهلل ليضل قوما بعد إذ هداهم 

  النساء                          (    41)وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهلل   آية 

 العنكبوت                                                                2آية...... ومن جاهد فإمنا جياهد لنفسه 

 النساء                            (            111)آية...... ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى 

 النساء                                             92آية ...... ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم         

 النساء                                 (                                19)آية .... يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل 

 التوبة                                            42آية ..... يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني 
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 فهرس األحاديث
 الحديث                      

                                                            أحي والداك؟ 

                                               إذا التقى املسلمان بسيفيهما 

                                امسعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي 

             ، اغزوا وال تغلوا                                                 

 اإلشراك باهلل                                                  : أكرب الكبائر 

                                 إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 

                                       إنه سيكون هنات وهنات              

                                   اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة 

                                    سيخرج قوم يف آخر الزمان أحداث األسنان 

  كان الناس يسألون رسول اهلل                                     عن اخلري 

 م يشهد أن ال إله إال اهلل                                ال حيل دم امرئ مسل 

                                                    لزوال الدنيا أهون على اهلل 

                ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون 

                        من أطاعين فقد أطاع اهلل            

                         من خرج عن الطاعة وفارق اجلماعة 

                         من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا 

                           من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة 
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 فهرس المصادر والمراجع
 أحكام اجلهاد وفضائله (1)
الدينية، تأليف أيب احلسن علي بن حممد ابن حبيب البصري البغدادي  األحكام السلطانية والواليات (6)

 .هـ الناشر شركة  ومطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر1292ط الثالثة ( هـ411:ت)
حتقيق حممد عبد ( هـ142:ت)أحكام القرآن البن العريب أليب بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب  (2)

 .هـ دار الكتب العلمية بريوت1412القادر عطا، الطبعة األوىل عام 
حتقيق ( هـ411:ت)أحكام أهل الذمة لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية  (4)

 .م1926الدكتور صبحي الصاحل دار العلم للماليني بريوت، ط الثالثة 
 االختيار لتعليل املختار (1)
هـ مطبعة مصطفى البايب احلليب 1212ة، إعانة الطالبني، أليب بكر حممود الدمياطي، الطبعة الثاني (2)

 .مبصر
 األجناد يف أبواب اجلهاد (4)
الطبعة الثاين، ( هـ124:ت)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لعالء الدين أيب بكر مسعود الكاساين  (2)

 .هـ، دار الكتاب العريب بريوت1416عام 
تصحيح املولوي حممد عمر، ( هـ211: ت)البناية يف شرح اهلداية، أليب حممد حممود بن أمحد العيين  (9)

 هـ1411الناشر دار الفكر، الطبعة األوىل عام 
( هـ112: ت)تفسري البغوي املسمى معامل التنزيل، أليب حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي  (11)

 هـ1414إعداد وحتقيق خالد بن عبد الرمحن العك، مروان سوار، دار املعرفة بريوت، الطبعة الثانية 
هـ 1412الطبعة األوىل ( هـ241: ت)ألحكام القرآن، أليب عبد الرمحن حممد أمحد القرطيب اجلامع  (11)

 .دار الكتب العلمية بريوت
( هـ1242:ت)جهاد األعداء ووجوب التعاون بني املسلمني، للشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي  (16)

 .هـ دار ابن القيم1411طبع عام 
ابطه وأهدافه لفضيلة األستاذ عبد السالم بن سامل بن رجاء اجلهاد يف اإلسالم مفهومه وأنواعه وضو  (12)

 السحيمي
اجلهاد وضوابطه الشرعية، لفضيلة الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، إعداد  (14)

 .هـ الناشر مكتبة الرشد1464وتعليق حممد بن فهد احلصني، الطبعة األوىل 
للشيخ عبد الرمحن بن حممد بن ( على شرح زاد املستقنعحاشية الروض املربع )حاشية ابن القاسم  (11)

 هـ1411الطبعة الثانية ( هـ1296: ت)قاسم العاصمي النجدي 
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حملمد أمني بن عمر الدمشقي الشهري بابن عابدين ( رد احملتار على الدر املختار)حاشية ابن عابدين  (12)
 .هـ مطبعة مصطفى البايب مبصر1222الطبعة الثانية ( هـ1616: ت)

اشية الباجوري على شرح ابن القاسم، إلبراهيم البيجوري، الناشر مطبعة مصطفى البايب مبصر ح (14)
 .هـ1241سنة

( هـ1462: ت)حاشية الشرقاوي على التحرير، للشيخ عبد اهلل بن حجازي الشرقاوي الشافعي   (12)
 .هـ مطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر1221الطبعة األوىل 

م الشافعي، شرح خمتصر املزين، أليب احلسني علي بن حممد بن حبيب احلاوي الكبري يف فقه اإلما (19)
هـ، دار 1414حتقيق علي معوض وعادل عبد املوجود، الطبعة األوىل ( هـ411:ت)املاوردي البصري 

 .الكتب العلمية بريوت
 درء تعارض العقل والنقل (61)
مد بن قاسم، الطبعة السادسة الدرر السنية يف األجوبة النجدية، البن القاسم مجع عبد الرمحن بن حم (61)

 هـ1414
حتقيق الدكتور حممد جمي، دار الغرب اإلسالمي، ( هـ224:ت)الذخرية لشهاب الدين إدريس القرايف  (66)

 .م1994الطبعة األوىل 
( هـ462: ت)الرد على األخنائي، لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية  (62)

تغاثة املعروف بالرد على البكري لشيخ اإلسالم ابن تيمية، الناشر مطبوع هبامش تلخيص كتاب االس
 هـ1411الدار العلمية للطباعة والنشر، دهلي، الطبعة الثانية 

الطبعة الثانية ( هـ242:ت)روضة الطالبني وعمدة املفتني، أليب زكريا حيىي بن شرف النووي  (64)
 هـ الناشر املكتب اإلسالمي1411

العباد، أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي الشهري بابن قيم زاد املعاد يف هدي خري  (61)
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط ( هـ411: ت)اجلوزية 

 هـ1412مؤسسة الرسالة، ومكتبة املنار اإلسالمية، الطبعة الثانية 
( هـ1126:ت)حكام، حملمد بن إمساعيل الصنعاين سبل السالم يف شرح بلوغ املرام من أدلة األ (62)

تصحيح وتعليق فوزان أمحد زويل وإبراهيم حممد اجلمل، الناشر دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية 
 هـ1412

هـ الناشر دار 1416السراج السالك شرح أسهل املدارك، لعثمان بن حسني مري اجلعلي طبعة  (64)
 .الفكر
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حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، ( هـ641:ت) حممد بن يزيد القرويين سنن ابن ماجه، أليب عبد اهلل (62)
 .الناشر دار الفكر

حتقيق حممد حمىي الدين عبد ( هـ641:ت)سنن أيب داود أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين  (69)
 .احلميد، الناشر دار الكتب العلمية بريوت

حتقيق إبراهيم عطوة عويف، الناشر ( هـ649:ت)سنن الرتمذي أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي  (21)
 .إحياء الرتاث العريب بريوت

الناشر دار الكتاب العريب ( هـ212: ت)سنن النسائي أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي  (21)
 .بريوت

حتقيق حممد زايد ( هـ1611:ت)السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، حملمد بن علي الشوكاين  (26)
 .هـ، الناشر دار الكتب العلمية بريوت1411 الطبعة األوىل

حتقيق ( هـ412:ت)شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، هلبة اهلل بن احلسن الطربي الاللكائي  (22)
 .الدكتور محد بن سعد الغامدي، الناشر دار طيبة

لدكتور حققه وعلق عليه ا( هـ496:ت)شرح العقيدة الطحاوية، لعلي بن حممد بن أيب العز الدمشقي  (24)
 .هـ، مؤسسة الرسالة1412عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي وشعيب األرناؤوط، الطبعة األوىل 

هـ مؤسسة أسام 1414الشرح املمتع على زاد املستقنع للشيخ حممد بن صاحل العثيمني، الطبعة األوىل  (21)
 .للنشر

يه حممد حمي الدين عبد الصارم املسلول على شامت الرسول لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حققه وعلق عل (22)
 .احلميد دار الكتب العلمية، بريوت

 .مع فتح الباري( هـ612: ت)صحيح البخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري  (24)
 .مع شرح النووي( هـ622:ت)صحيح مسلم أليب احلسني مسلم بن احلجاج النسابوري  (22)
 عقد اجلواهر (29)
 العناية على اهلداية (41)
ة للبحوث واإلفتاء، مجع وترتيب أمحد الدرويش الرياض، رئاسة إدارة البحوث فتاوى اللجنة الدائم (41)

 هـ1419العلمية واإلفتاء الطبعة الثالثة 
هـ، معادة 1292الفتاوى اهلندية، للعالمة نظام ومجاعة من علماء اهلند، الطبعة الثالثة باألوفست  (46)

 .هـ1211على الطبعة األمريية ببوالق سنة 
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قرأ أصله وعلق عليه ( هـ216:ت)يح البخاري ، ألمحد بن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صح (42)
الشيخ عبد العزيز بن باز، ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وتصحيحه 

 .حمي الدين اخلطيب، دار املعرفة بريوت
: ت)املعروف بابن اهلمام  فتح القدير لكمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي السكندري (44)

 .هـ1294الناشر دار الفكر بريوت، الطبعة الثانية ( هـ221
هـ، 1412الطبعة األوىل ( هـ214: ت)القاموس احمليط، جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي  (41)

 .حتقيق مكتب الرتاث، يف مؤسسة الرسالة بريوت
حممد بن . حتقيق د( هـ422:ت)اهلل بن عبد الرب  الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي أليب عمر عبد (42)

 .حممد املوريتاين، الناشر مكتبة الرياض احلديثة
الناشر عامل الكتب ، ( هـ1111:ت)كشاف القناع على منت اإلقناع، ملنصور بن يونس البهويت  (44)

 هـ1412طبع 
حققه وضبطه  ( هـ1692:ت)اللباب يف شرح الكتاب لعبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي  (42)

 .وعلق حواشيه حممد حمىي الدين عبد احلميد ، دار الكتاب العريب
 حملة عن الفرق الضالة للشيخ صاحل الفوزان (49)
الناشر املكتب ( هـ224: ت)املبدع يف شرح املقنع أليب إسحاق إبراهيم بن حممد بن مفلح احلنبلي  (11)

 .هـ1411اإلسالمي، طبع 
ن تيمية، جممع ملك فهد لطباعة املصحف الشريف تاريخ الطباعة جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم اب (11)

 هـ1412
 املستصفى (16)
 (هـ441:ت)املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، تأليف حممد بن علي املقرئ الفيومي  (12)
 مطالب أويل النهى (14)
 (.هـ419 :ت)املقنع، لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب الفتح البعلي . املطلع على أبواب (11)
حتقيق عبد السالم بن ( هـ291: ت)معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا  (12)

 هـ1249حممد هارون، الطبعة الثانية املطبعة احللبية القاهرة، سنة 
حتقيق ( هـ261:ت)املغين شرح خمتصر اخلرقي ملوفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي  (14)

 هـ1419 بن عبد احملسن الرتكي، وعبد الفتاح احللو،  عامل الكتب، سنة الدكتور عبد اهلل
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املقدمات املمهدات ملا اقتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت احملكمات ألمهات  (12)
حتقيق سعيد أمحد ( هـ161:ت)مسائلها املشكالت، أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب 

 هـ1412ر الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل إعراب الناشر دا
 .املنهاج للنووي أيب زكريا حيىي بن شرف النووي، مطبوع مع مغين احملتاج (19)
 املوافقات (21)
: ت)مواهب اجلليل بشرح خمتصر خليل، للحطاب أيب عبد اهلل حممد بن حممد ابن عبد الرمحن  (21)

 .الطبعة األوىل مبطبعة السعادة مبصر( هـ914
 .هناية السول (26)
شركة ومطبعة ( هـ192: ت)داية شرح بداية املبتدي، لربهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين اهل (22)

 .مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر
حققه وعلق عليه أمحد حممد ( هـ111:ت)الوسيط يف املذهب حملمد بن حممد بن حممد الغزايل  (24)

 هـ1414ع، الطبعة األوىل سنة إبراهيم وحممد تامر، دار السالم للطباعة والنشر والتوزي
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 فهرس الموضوعات التفصيلية
 متهيد 

 املراد باجلهاد وغايته وعلى من يشن ومن له حق اإلعالن : المبحث األول 

 الشرعو معىن اجلهاد ومفهومه يف اللغة  : المطلب األول                             

 (اختصارا)ضوابط اجلهاد مبعناه اخلاص : المطلب الثاني                               

 على من ُيَشن اجلهاد: المطلب الثالث.                                                 

 من له حق إعالن اجلهاد: المطلب الرابع                                                

 الغاية من اجلهاد: المطلب الخامس                                                     

 أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إىل القتال ضد حكام املسلمني وغريهم: المبحث الثاني  

 حكم العمليات القتالية اليت تشن باسم اجلهاد ضد املسلمني وغريهم: المبحث الثالث.   

 غريهمسلطة ويل األمر جتاه من يعلن اجلهاد ضد املسلمني و : المبحث الرابع  

  مشروع قرار.               



 

 

 والعشرون احلادية الدورة

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 م3154 -هـ 5341

 

 

 

 التقاتل بني املسلمني

 باسم اجلهاد
 

 
 

 

 إعداد

 إبراهيم بن حممد قاسم امليمن األستاذ الدكتور

 وكيل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 لشؤون املعاهد العلمية

 قضاءاملعهد العالي للباألستاذ و

 م3154/هـ5343



1 

 

 

 
 المقدمة

 
وردد  ئددهأنم  نمنم ددن ردد    دد    ونندد ب هللددنه ردد  ندد و   نهسدد ن ،ونسدديره   ،ونسددينه   ،حنمدد   إن احلمد  ه 

و ندد    ن دمددد ا   و ندد    ن إ إمدد  إإ اه والدد   إ ندد    مدد  ،وردد    ددال  فددم هددن   مددد  ،اه فددم ر دد  مدد 
 .نبُ   و ئ مُ 

   يَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الّلَه َحقَّ تُ َقات ه  َوالَ َتُموُتنَّ إ الَّ َوَأنُتم مُّْسل ُموَن يَا َأي َُّها الَّذ
(1). 

  ُهَم ن ْ ََْوَََّه ا َوَُ  َّ م  َه ا  ن ْ لَ َق م  ََ ُُ م مف ن ن َّْا َد َواح  َدَق َو َلَق ََ ُُ ُم الَّ ذ َ  ا َّ ََّ اال   يَا َأي َُّه ا النَّ اُ  ات َُّق وْا َََّّ
ُُْم ََّق يب اَكث يرا  َون َساء   َوات َُّقوْا الّلَه الَّذ َ َتَساءُلوَن ُ ه  َواأَلََّْحاَم إ نَّ الّلَه َكاَن َعَلْي

 (2).  

  ا ُُْم  يَ ا َأي َُّه ا الَّ ذ يَن آَمنُ وا ات َُّق  وا اللَّ َه َوُقولُ وا قَ  ْوال  َ  د يد  َُنُ  وَُ ُُ ْم  ُُْم َويَ ْرا  ْر َل ُُ ْم َأْعَم اَل ُيْص  ل ْ  َل
ََ فَ ْوَ ا َعظ يم ا َوَمن يُط عْ   اللََّه َوََُّ وَلُه فَ َقْد فَا

 :  رن هللن   (3) 

ور مدد    ،وردد   ن ددج ر  بددنم اا دد  ،و ف دد  امب هللددنم ،فدد ن اا ددن  ي ئددبه  اه ننددن  ردد    دد  ا نمددن 
ى كيبدد  اه نالدد  ،وط  ددا امندداا وام فندد  هللدد  ا نددنم ،كهددال إ و وهدد  ب وا ئدد نم ا ئددمم  ،ردد   ن ددج ر مددنم امدد   

إ نَّ اللّ   َه اْ    تَ َر  م    َن اْلُم   ْ م ن يَن  : قدددن  نندددن   ومحن ددد  هلله ددد  انسدددالم  ،نبدددن   اندددنر   م ةددد   نددد ا ا ئدددمم
ا َعَليْ        َ  ُهْم َوَأْمَواَلُهم ُ َأنَّ َلُهُم الَجنََّة يُ َقات ُلوَن ف ي      َأنُاسَ  ه  َحقًّ ا ف  ي الت َّ ْوََّاق        ب يل  الّله  فَ يَ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعد 

ي  ل  َواْلقُ  نج  ُْ  َو اْلَا   ْوَُ         َتْبش     ْرآن  َوَم  ْن َأْوفَ  ع ُ َدْه   د    م   َن اللّ  ه  فَا ْ     َواإل  ََل   َف  ُُُم الَّ   ذ َ َُ  ايَ ْدُتم ُ   ه  َو ُروْا ُ بَ   ْيد 
 اْلَدظ   يمُ 

ُُ  ْم عَ  }وقددن   ، (4)  َْ  ْل َأُ لُّ ُُم مف  ْن َع  َذاَ  َأل   يَم يَ  ا َأي َُّه  ا الَّ  ذ يَن َآَمنُ  وا  نُ  وَن  لَ  ع ت َج  اَََّق تُنج   ي تُ ْ م 
ُُْم إ ن ُكنُتْم ت َ  ٌر لَّ ي ْ ََ ُُْم  ََل  ُُْم  ُُْم َوَأنُاس  ُدوَن ف ي َ ب يل  اللَّه  ُ َأْمَوال   ْ  .(5){ ْدَلُمونَ ُ اللَّه  َوََُّ ول ه  َوُتَجا

 ،وهد  هللدهن ج  نهسد ج و رد ا ج ه ،نبدن   اندنر   فب   خربنن اه ئبحنن  وننن  ن  جتدن ا  اةد  هلله د  وهللد 
 .وهي  نهس ئالن  و نا رطال ب ،وانرتوا رن ن   اه وه  اا  

                                                           
 .201: آ  نم ان  (1)
 .2: ام سنء  (2)
 .02–00: ا الااب  (3)
 .222: امي هلل  (4)
 .20–9: امصال  (5)
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إميددنن : )ندد     امنمدد   ف دد  قددن  ئددأ  ام دد  :  ندد   ر ه  دد ا   هلددي اه ن دد  قددن  ددنء ي امصددحهح 
 .(1) (الج رربو : رنبا و قن  مث: قه   .اا ن  ي ئبه  اه: مث رنبا و قن : قه  .هللنه و ئ م 

 ،  دن  طالد : اا دن  ن ندنن) :نبصد   رد  اا دن ي ا - مح  اه–قن  امنمر  امةهخ نب  امنا ا هلل  هللنز 
 ،وإخد ا  ج رد  ام المدنم إ  ام د   ،و ند ا ام دنإ إمهد  ،وانبص   ر  من مجهنن  هد  نبالهدد   د  اه ،و  ن   فنع

 .هد.  (2) ..( ن ام    كال  ه وال  و ن  ك ،وإنمء     اه ي    هل 

قيددن  ردد  ندد اف م ام دد اهللط وامةدد و  امةدد نه  :  ددأ  ن اا ددن  ن دد  إطمقدد   دد ا  هللدد ردد  خددم  رددن ئددبا  ي
فبد   د ا  هللد  ربنورد   ،ومك   ي ان م   امة ني  مش  رد  بمد  فهةدم  اد  ا ريند  ا ،نبننالي  ر  غري انسالم 

  .فالهس دص  ا  ي امبين  ،ن و  وام  ى ن  ان ك  هللص    انتياله امة  وامسني ي إهللطنم  وا ر  هللنن

ونددن كددنن   ددن   ندد اء اه ي ااددن ى ف نددن  نالددى   ددن  امنبدد  نهسدد  ي : )– محدد  اه ننددن –قدن  اهللدد  امبددهج 
نن كدد"ن ددن   ردد  هادد  رددن هددى اه ن دد  اجملنهدد  ردد   نهدد  نهسدد  ي بام اه وا:"كمددن قددن  ام دد    ،بام اه

  ن  ام هس رب رن  نالى   ن  امن و ي اان ى و ام  م  ف ن  رن مل جينه  نهس   وإ  ميهن  رن  رد م هللد  وندرت  
فكهدددال مُيكه ُدددُ    دددنُ  نددد و  واإنيصدددن  ر ددد ،  ،ردددن ههدددو ن ددد  وهللن  دددن ي اه مل ميك ددد    دددن  نددد و  ي اادددن ى

 ،هللدد  إ مُيك دد  اادد وُى إ  ندد و   ،ومل هلُلن هللدد  ا اه ، جُينهدد  مل ،هللدد    بهدد  قددنه   مدد ، ريسددال ط  نالهدد   وندد و   امدد 
 .(3) .(.الىت جُينههَ  نهَس  نالى اا وى

 ردددن قيدددن  امهي ددد  امددد   نبددد م هللددد  هللندددل امي  همدددنم ا ئدددمره  امهددد م هللنئدددج اا دددن   هلددد  انسدددالم  الكنردددن 
 ف دد ا مددهس ردد  اا ددن  امةدد ني ي وكدد م  رددن نبدد م هللدد   هلدد  غددري انسددالم  ردد  امدد ره  وانسددي ر   ،ودكدد ر 

وإمندن هد  رد  ا فسدن  ي ا  ن ورد   ،وبم  إفيبن   حلبهب  اا دن  امةد ني و ه افد  وغن نند  وند وط  ،نيء
 كمدددن ئددده ي –انسدددالم   ورددد  امبردددي وامنددد وان وااددد وى الددد م هللن مجدددنع نالدددى إردددنم ائددديحم  مالددد رنء اننصددد ر 

 . إن ننء اه ننن  نهصه  بم 

واطد  ا هدد   ا نمددن  ا   ارهدد  وك هددن صسدد  نالددى نصدد فنم انسددالم  و  دد  ج وإ ئددهمن  ندد  قدد  خددنن 
فه  ي ه ا اماردنن رد  إ هللسد  إردن ند    د  وإردن ند  هد حن و هلدم  واحند ا  و غد ان فنئد ا اادطالى هلل ن هدن 

مدد م  كالدد  فبدد  آ دد م  ن  ،وخبنادد  ي خ ددج امهددح انيمالبدد  امدد   هلدد هللو هللنددل امددبم  ا ئددمره  امهدد م ،امنبددن 
التقات  ل ُ  ين المس  لمين :) إ وهدد  ر  هلدد ع ،نكدد ن رةددن ك  ي هدد ا انددنة  رينالبدد  م  هلدد ع ر ددج ردد  ر  هلدد ننن 

 .وبم   هلم  ان  هل ع ام اهللع ر  ر  هل ننم اننة  (ُا م الجها  

                                                           
 . وا  امبتن   ورسالج (1)
 (.21/00)جمم ع فينوحن اهلل  هللنز  (2)
 .1/81: زا  اننن   (3)
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 :أْمية الموضوع وأ با  اَتياَّ  
 :وق   ننين إ  اخيهن  ه ا ان  هل ع رن   ي

ا ان  هل ع وخط  ن  نن م  ر      ربنن  نالى ام  د ا إ  هد ا امد    هللسدمنن  وخصنوصد  وواده  مدن  مهه  ه  -2
 . إ جي ز  ن   س  إمه 

 هل و ا رننا  ر  هل ع اميبنن  هلل  انسدالم  هللنئدج اا دن  رنناد  ر  هلد نه  جمد  ا وبمد  رد  خدم    ائد   -1
هددن رددد  انسدددنو  نالدددى وفدددا ردددن  دددنء ي خطددد  ره دد م اا دددن  وغن يددد  و ه افددد  ورددد  مددد  احلدددا ي إنمنددد  وغري 

فكدنن إ هللد  رد  امبهدنن وا   دن   ،و هَلدالَّو فهد   ف دنم ، ن ه ا ان  هل ع ق  زَمَّو هلل   قد اموخبنا   .امبحث
مهكدد ن ام ددنإ نالددى هللصددريا ونالددى هلله دد  ردد   ردد هج ي هدد ا ان  هلدد ع امدد   مُددب س فهدد   ، د ا ان  هلدد ع رددن  ركدد 

 .نالى ام نإ كثري ا
سددنو  ااطددريا خددنن فه ددن ي هدد ا امارددنن ردد  إ هللسدد  إرددن ندد    دد  وإرددن ندد  هدد حن و هلددم   ن هدد   ان -8

 .واحن ا  و غ ان فنئ ا ااطالى هلل ن هن امنبن 
وردن ننهةد  ا رد  ا ئدمره  رد  نهد ال واخديم  ونسدالط ا ند اء ناله دن  ،كث ا امهدح ام اقند  ي هد ا اماردنن -4

 . نه  و بنفي ن وقهم ن و خمق ني ام اخ  واان ى ي نبنو هن و  اهللي ن امة
ونمد م  ،ااالط ي ه ا امبنب ن      ون  ئ ء قص   الهننن ورن ن ن  نالدى بمد  مد حن هللندل انسدالم  -5

 .ا رج ا خ حن
 :منهج البح 

وميكدد ن انننادد  ، وقدد  ئددالكو ي امبحددث رسددالك ن جيمددع هللدد  ر ددنهج ىليالهدد  مال ادد   إ  ام يددنوج ام قهبدد  
، وهللدنامع هلله  دن  يحبدا ا د   اند ا  هللد بن اه ، ئديب اوي واند  ج اميحالهالدي واإئدي بنطي   ال و مش  كنن  ج اإ

 :ونيالتص ااط ام ان  اه  ي امبحث ي اآلي 

 .ودنوم   هلبط امص   ر  خم  نال  ام واهللط، ف ج اااوهنم وإ  ا  ام واهللط هلله  ن  -2

نددن مدد  ردد    دد  ، هيمددنم هللنانندد  امي اددهالي ر  ددن واإ، ا فددن ا ردد  ام  ائددنم امسددنهللب  امدد  ن هددو هللننسدد م   -1
 .نالى  ق  ام  اهللط وا الكنم انب ه  ناله ن

و ن ،  ن ف م دددددج مال صددددد ف  قددددد ب رددددد  ف دددددج غدددددريهج ، اإنيمدددددن  ي ام بددددد  نالدددددى امنالمدددددنء انيبددددد ر   -8
إ  إ  وائدديب اء جمم ندد  ام بدد   وادد  ، وكدد م  اإئدديهن ا امينردد  ردد  امنالمددنء انننادد    ، ائددي ين  ج   ال 

 .والكج   ال، ف ج  نما 

 .ائيت ام ان  ج امنالمي ي ط  ب  اإئي بن  وامي اه  واميبنه  وامي  ها وامصهنغ  -4
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 .ناو اآل نم امب آنه  إ  انصحال امة  ال هلل ك  ائج امس  ا و قج اآل   -5

ي  إإ إبا كننددو، وبكدد  رددن قنمدد   هدد  امةدد ن ي    ي ددن ردد  الهددث امصددح  وام ددنال ، ختدد ى ا الن  ددث  -6
 .امصحهح   و  ال مهن إنيمن مهن ر  امنالمنء ونالبه ج  من هللنمبب  

 .ن   امرتمج  ن  و   امس  ي امبحث طالب ن ممخيصن  ي ه ا انبنم -0

 .وف  إ مالم  هل ننم،  نبنو امبحث هلله ن إ مالمصن   وان ا ع  -1

 .امين  ال هللننصطالحنم وهللنمكالمنم امر  ب  ر  رصن  هن اننيربا -9

 .وهلل   اا   مال ا   إ   ؤ   نالمه  وا هلح  ي ه ا ان  هل ع ان ج، ام فنء   ا ان  ج  رع احل ف نالى

 :خط  امبحث 

 . نءم ه   ااط  ي رب ر  وة ه  و  هللن  ربنالث وخنة  وف ن إ

  المقدمة: 
 .ونةيم  نالى  مهه  امبحث و ئبنب اخيهن   وخط  امبحث وان  ج انيبع ي   ائ  رسنوال  

  وفه   م   رطنم  ، نن   ام و  وائيبم  ام رج امسهنئه  و     ي  الكنم اا ن  :التمهيد: 

o  نن   ام و  وائيبم ن ي امة  ن  ا ئمره  :المطلب األول. 

o  ائيبم  ام و  ي ام  ج انننا ا :المطلب الثاني. 

o   نن   ام و  وائيبم ن نالى  الكنم اا ن      :المطلب الثال. 

  وفه    هللن  رطنم ، ان ا  هللنا ن  وغن ي  و ه اف  وإنمن  :ل المبح  األو: 

o  ان ا  هللنا ن  ي امالر  واإاطم  :المطلب األول. 

o  امرن   ر  اا ن  :المطلب الثاني. 

o   ه ا  اا ن  :المطلب الثال .  

o  إنمن اا ن  :المطلب الراُع. 

  قهد  ند   نالد  اا دن   هلد  انسدالم  وغدريهج ئالط  ويل ا رد  ي إندمن اا دن  ور   :المبح  الثاني
 :وفه   م   رطنم  ، ر  ان اط   وانبهم  ي ام و  ا ئمره  وغريهن

o  ركنن  ويل ا ر  ي امة ع والب ق  :المطلب األول. 
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o  ام ا بنم انينالب  هلل يل ا ر  :المطلب الثاني. 

o   الا هلل ئالط  ويل ا ر  ي إنمن اا ن  ورن  ين :المطلب الثال 

    امنمالهددنم امبينمهدد  امدد  نةدد  هللنئددج اا ددن   هلدد  انسددالم  وغددريهج ردد  اندد اط   :  المبح    الثال
 :  وفه   م   رطنم ، وانبهم  ي ام و  ا ئمره  وغريهن

o البهب  امنمالهنم امبينمه :  المطلب األول   . 

o الكج امنمالهنم امبينمه  : المطلب الثاني. 

o   نمالهنم امبينمه  نالى ام    و هال   ن   ام :المطلب الثال. 

  انسددددالم      ئدددبنب   ددد   هللندددل ان  مددددنم ا ئدددمره  إ  امبيدددن   هلددد  الكدددنم :المبح     الراُ   ع
 :وفه    هللن  رطنم  ، وغريهج ر  ان اط   وانبهم  ي ام و  ا ئمره  هللنئج اا ن 

o  امةب نم :المطلب األول 

o  اا   هلل    اه نا و   :المطلب الثاني 

o  ( اإحن ا  )امي و   امهنئ  :  المطلب الثال 

o اإحن ا  امهك  :  المطلب الراُع 

  ونةيم  نالى  هج ام ينوج وامي اهنم :الخاتمة. 

   َّونةيم  نالى امه ن إ امنالمه  اان ر  مالبحث :الاها. 

 ن   فددا كمددن  ئدد م  ئددبحنن    ، ن جيندد  بمدد  خنمص ددن م   دد  امكدد ع، و ن   هددع هللدد  نددا و دد ئددنوم  اندد   
 ...إن  مسهع جمه  ،وإا  ر نن إ  رن هلل  و   هلى
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 التمهيد
 تدد  الدول وا تقالل الذمم السيا ية 

 وأثر  في أحُام الجها  

 المطلب األول 
 .تدد  الدول وا تقاللها في الشريدة اإل المية

مك  إبا كنن ، ني نإبا كنن ه ا هللنخيهن هن وائيطن، ا ا   ن نك ن ا ر  ا ئمره  صو  ا   واال ا
و   ك  نالمنء امسالال ون  وا إ  ه ا  ،فن ر  ق  وقع ي ا   ا ئمم –وه ا ه  ام اقع–احلن  خنمال بم  

، ر  خم   إم  نص ف امكينب وامس   وربنا  امة  ن  فك  ر  نرال   و  بيو م  ام إ   ي هللال  
 ن  ك ن مالمسالم  إرنم واال ، وامبنق ن ن اهلل ،  وامس  : " ب   نهخ ا ئمم  مح  اه، وائيب م ا ر   م 

فكنن  ن ن ا  ،ف با ف ن  ن ا ر  خ  و ن  بم  ننصه  ر  هللن  ن، وناا ر  امبنق ،  و غري بم 
 .(1)" وم ، مكنن جي  نالى ك  إرنم  ن  بهج احل و ، و سي ي احلب ال

، ن دد  اامفدد  امنبنئدده  إ    ر ددن هدد ا إمنددن هدد  ردد ،  واإنبسددنم ي ا ردد  مددهس ومهدد  اإئددينمن  الددىت   كدد 
و رددن هللندد  انيةددن  : " قددن  امةدد كنين  محدد  اه، وإمنددن نندد  م وإ ددي ج، فننسددالم ن مل جييمندد ا نالددى خالههدد  واالدد 

فمنال م  ن  قد  ادن  ي كد  قطد   و  قطدن  ام إ د  إ  إردنم  و ئدالطنن وي ، ا ئمم وانسنع  قني  ونبنن   ط اف 
، وإ   هد  مبن د ج  رد  وإ هدي ي قطد  اآلخد  و قطدن   امد    ندو إ  وإ يد ،  قطدن  كد م امبط  اآلخ   و ا

وجيد  امطنند  مكدد  واالد  رد  ج هللندد  امبهند  مد  نالدى  هدد  امبطد  امد     هدد  ، فدم هللد إ هلليند   ا ومدد  وامسدمط 
 .(2) ..."وك م  انال  امبط  اآلخ ، فه   وار   ون اهه 

وهدد ا      مهدد  نالددى ر ددع : ))إبا هلل  ددع االههيدد  قددن "هللندد   ن بكدد  الدد  ث  اه وقددن  ا رددنم امبدد ط   محدد 
إقنردد  إرددنر  و ن بمدد   ددن   إ  ام هددنال وانتنمهددد  وامةددبنال والدد وم امهددح وزوا  امدد نج ومكدد  إن نبننددد م 

 . (3) (نبن  و كن ن مس وخ ئنن  نز بم ا قطن  و 

والكى إرنم احل ر  : )  اام    امبنوال  هللن م اا از قن وقن  ا رنم اهلل  كثري  مح  اه هللن   ن بك  ق  
: قالو... ن  ا ئينب  ر إئحنال  ن   ّ ز نص  إرنر  ف كث  إبا نبنن م ا قطن  وانسنو ا قنمهج هلله  من

 .(4) ...(وا ر    هللننر ب، وامهنطمه  مص ، وه ا  ةب  الن  ااالهنء ر  هللين امنبنإ هللنمن اال
                                                           

 .84/205: جمم ع امهينوحن : ان   (1)
 .4/521: مالة كنين ، امسه  اا ا  اني فا نالى ال اوا ا زهن : ان   (2)
 .2/108: نهسري امب ط   (3)
 .2/04: اهلل  كثري نهسري (4)
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فدد ن كددم  ردد  ج  ،مدد  نرالَّدد  كدد  ئددالطنن نالددى ننالهدد : " هللدد    ئددال احل بالددي  محدد  اه  وقددن  امةددهخ ر نددي
 .(1)"  خ  الكج ا رنم ي ننالهي  

ا ومد  جممند ن رد  كد  رد ه  نالدى  ن رد  نرالد  : "وقن  امةهخ ا رنم دم  هلل  نب  ام هنب  محد  اه 
ن ائيبنرو ام نهن؛  ن ام دنإ ر د  زرد  ط  د ، نالى هللال   و هللال ان م  الكج ا رنم ي مجهع ا نهنء، وم إ ه ا ر

ا ردد  امنالمددنء بكدد   ن نددهأ ن ردد   قبدد  ا رددنم  محدد  إ    ر ددن هدد ا، رددن ا يمندد ا نالددى إرددنم واالدد ، وإ  ن فدد ن  الدد  
 .(2)"ا ن جإإ هللن رنم ا الكنم إ  صالأ 

، ه  رنيددربا نددد ن نوإبا نبدد    بدد م نددد نه  كدد  ئدددالطنن نرالدد  نالددى هللالددد  وائدديب  ا رددد  مدد  فنحلدد و  امسهنئددد
و ردن ، ونالدى كد  الدنكج  ن  بدهج ند ع اه ي وإ يد ، وامطنن  وا ب  هللننن و  مك  النكج رسدالج نرالد  ي هللالد  

امبيددن  م الدد ا ا قددنمهج وقهددنم اامفدد  ا ئددمره  فنددموا نالددى  ندد  إ   سدداج رددع غن ددنم اا ددن  ي امةدد  ن  فالددج 
مجدددنع انسدددالم  نالدددى امسدددمع وامطننددد  ونددد م ااددد وى نالدددى هللددد  هددد  ن ددداله   ،  بددد   الددد  رددد  امنالمدددنء هلل   هللددد 
 .امسالطنن وإن كنن نب ا  البةهن  

فنمدد   نالهدد  الببدد ن ردد   هدد  امنالددج هللدد  هدد  امجددنع نمالددي نالددى  دد از نندد   ا ومدد  ي ا قطددن  ا ئددمره  
 ج وال ردد  مال د و ا واحلن دد  و ثبدو  ددنإء ا ومد  رددن  ثبدو م رددنم ا ن دج ردد   الكدنم وردد  بمد  و دد ب ربدن ني

 .اا وى ناله ج وو  ب امسمع وامطنن  وام ص ا  ج وا نبن  وامسهنئ  هلليص فنهتج

، وندددن  ددد   مددد م   ن هددد ا وقدددع ي زرددد   ومددد  هللدددين امنبدددنإ الهدددث كدددنن ا هللدددنمن اال وكدددنن امهدددنطمه ن مصددد 
 ا  رريهدن و ه د وا وقد   قد  بمد  امنالمدنء ي كد  هللالد  وهللدن ن، وا ر   ن هللننر ب وائيم  نن   ا وم  إ    ر ن ه ا

 .م  امطنن  ومل خي   ا ناله  قط

وهدد ا  بطدد  نددب  امبددنوال  هللنامفدد  ام االدد ا امهددع انسددالم  وهددج  نالمدد ن  ن بمدد  غددري نكدد  ميبنندد  ا قطددن  
 .وانسنع ا قنمهج وه ا   ن  ام ص ف امة نه  وانبنا  ان نه  مالة  ن  الم    ورن انها ناله  امنالمنء وا وم 

و ن ه    ،ن  ي ربنهلل  بم  م   ب   ال  جب از ام ن ا ماليبسهج ي النم  وال ا ام وم  ا ئمره كمن  
وإ جي ز هلل نء  ،كمن جي  النف   نالى وال ا ك   وم  نالى ال حن  ،النم  ا هلط ا    فبط ومهسو هي ا ا 

وإ      هنن هلل ن  ،نهلل  ن ن  مال ال ا واميننو  ،نالى رن نب م ام ن ا ميبسهج     وم  إ  را   ر  ام و مم
ف  ا غري  ،جميء اإئينمن  امر ر وقهنر  هلليبسهج هللم نن ه   و  نن    و  هلل م ي امين  خ ا ئمري

، فب  كننو ه ن  فرتام و زر    هلنال ونه ال وا اع وفح ر م نالى ا ر    م إ  نن    و ن  ،احهأ
 .وه ا رنال م ن  ائيب   امين  خ

                                                           

 .882/ 8: غن   ان ي ى  (1)
 .189/ 0: ام    امس ه  ي ا   هلل  ام ا   ، مجع نب  ام مح  هلل  دم  هلل  قنئج  (2)
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 المطلب الثاني
 الدول في النظم المداصرق تقالل ا

 رتن  ناله  ةهاهن هلل ر     ،وامسالط  امسهنئه  ،وا قالهج ،امةن : قهنم ام وم  انننا ا هلل  كنهن امثم   
ك ن امسالط  امسهنئه  فه ن بام : وا ر  امثنين  ،ةين ن هللنمةتصه  امبنن نه  اإنيبن   : ا و   ؛ ئنئه 
 .(1)ئهن ا

  ام ومه   مههد  هللنمرد  ن  هلد ع ائديبم  امد و  وئدهن هتن نالدى  قنمهم دن ندن ي بمد  وق   ومو ام  ج وامب ان
 .ر      إجينر نالى امسالج واإئيب ا  ام ويل وا نسنين

و نددد  ائددديبم  ام ومددد  واالددد ا رددد  امةددد و  ام ددد و    ممندددرتا  هللةددد نه  ام ومددد  هللددد  هددد  نددد   ي نن  دددال 
والددد ا قنن نهددد   اومددد  ني دددم  و ددد   ههأددد  ا يمننهددد   دددن الدددا : "هلل هدددن إب  ُن ف دددن   دددن  امبدددنن ن امددد ويل  ،ام ومددد 

ونبنندد  ام ومدد  البدد ال امسددهن ا هلل  ا هتددن  ،نن ئدد  ئددالط  قنن نهدد  رنه دد  ي ر ا  دد   ردد  رسدديب ا نالددى إقالددهج ددد  
  .(2)"ون  ط  ا ائيت ام امب ا انن    ام  صيك هن ،ان ه  ا

 و نيميددع هللنمةتصدده  انن   دد  ،نالددى و دد  امدد وام إقالهمددن رنه ددن   جمم ندد  كبددريا ردد  ام ددنإ نبطدد : "وقهدد  هددي 
  .(3)وام  نم واإئيبم 

ف الهنندددن   ُندددرب هللالهددد  اإئددديبم  و الهنندددن   ُخددد حن هللالهددد  امسدددهن ا ومهدددن منددد  نن ئددد  ام ومددد  مب ا هدددن امسهنئدددي 
خالهد  كنندو  و خن  هد  وإ  و مند  آخد  ند م خ د ع ام ومد     ئدالط   ا ، اخالهن  وخن  هن  وفا إ ا هتدن احلد ا

 هللا         ن نه ن ق هتن نالى ام وم  ي ر طب  نه بهن 

فنالدددى انسدددي حن امددد اخالي  ندددين ائددديبم  ام ومددد  اريمك دددن امسدددالط  انطالبددد  نالدددى مجهدددع ا فددد ا  واامنندددنم 
وهدد    ، نه وان ددنطا ام اخالدد  صددو الكم ددن ونسدديم  ندد نهي ن ردد  اميننقدد  هللدد  احلكددنم والكدد ر  وامبهندد  امةدد

امة نه  هي ام  ختد   مال ومد  نةد  ع امبد ان  وامد  ج وإمداام ام دنإ  دن اله دن  نصدنحله ج واد نن   هبد ه ام ومد  كمدن 
نبنددن  اص ادده ه امددبم  ورددن نبي دده  . .ختدد    ددن ندد هللري نددنون امددبم  ئهنئددهن  واقيصددن  ن  و بنفهددن  وننالهمهددن  وق ددنوهن  

  .انصالح 

ن  ي فهنددين ربد   ائديبم  ام ومد  وئدهن هتن ائدديبم ن فنالهدن  وقنن نهدن  ي نن ئد  ق ا هددن  ردن نالدى انسدي حن ااد
والب دددددن ي اميمثهددددد   ،امددددد ويل هللنهددددد ا  نددددد  ئدددددهط ا     ومددددد   خددددد حن  و ن  ه  دددددن واندددددرتا  امددددد و  ا خددددد حن  دددددن

                                                           

 .40ن     ام وم  ي ا ئمم، ف: ان   (1)
 .10:دم  كنر  مهال ، ف:ام  ج امسهنئه  (2)
 .20:نثمنن خاله ،ف:امبنن ن ام ئي    (3)
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اادن  ي ونالدى ادنه   وال  ي ن ي اختنب امب ا ام ام ومهد  نالدى امصدنه  ،ون     ان  منم ام ومه  ،ام هللال رنئي
امنمقنم ام ومهد  رد   ون قهد   و ند     و إكد ا   و  هلدرط إإ اإميااردنم امد   ب هدن امبدنن ن امد ويل وانننهد ام 

 . (1)ام ومه  امث نوه  وا قالهمه  ي نطنال ام     واإالرتام انيبن  

وال  ي دددن  رددد ا  وا قالدددهج،ئدددالطنن ام ومددد  امكنرددد  نالدددى ا ندددتنف وا : فسدددهن ا امددد و  وائددديبم ن  ندددين 
 .امكنرال  ي نص  ال ننوهن ام اخاله  واان  ه 

 ربد   نالدى ا هأد  نبد م:) وهد ا ردن ندص نالهد  رهثدنال ا ردج انيحد ا كمدن ي رن ند  امثننهد  الهدث  دنء فه دن 
هس ي مد: )كد م  هلل صد  ي امهبد ا امسدنهللن  رد  نهدس اندن ا نالدى اند    ،( ن دنو ن  مجهدع هللد  امسدهن ا ي انسدنواا

م ومدد    ن نيدد خ  ي امةددنون امدد  نكدد ن ردد  اددمهج امسددالطنن امدد اخالي " مألرددج انيحدد ا "هدد ا انهثددنال رددن  سدد   
  .(2) (رن

 .وئهن هتن ومجهع هلل    ه ا انهثنال ننك  نالى رب   ائيبم  ام و  ا ن نء

 :و  ور  بم  وق  نصو امن    ر  اإنهنقهنم وا نمننم ام ومه  نالى  هل و ا االرتام ئهن ا ام 

 ،انيحد ا ا ردج نهثدنال وفبدن امد و  هللد  واميندنون ام   د  هللنمنمقدنم انينالبد  امد ويل امبدنن ن ربدن   ندمنإ
 :  نن  إ  رب   انسنواا ي امسهن ا هلل  ام و   ،20/2900/ 14،15ام و ا  1615 امب ا 

   وهدي  ن دنء ريسدنو   ي اجمليمدع امسدهن ا و دن البد ال ووا بدنم ريسدنو  ي هللننسدنواا امد و  مجهدع نيميدع)
 .(ام ويل هللرل ام    ن  اإخيمفنم بام امطبهن  اإقيصن     و اإ يمننه   و امسهنئه   و غريهن

 : نه اآل امن نا  امسهن ا ي انسنواا وني م 

 .امبنن نه  ام ناله  ر  ريسنو   ام و  -2
 .ال امكنر مالسهن ا انمزر  هللنحلب ال ام و  ر   وم  ك  نيميع -1
 نالى ك   وم  وا   االرتام نتصه  ام و  ا خ حن -8
 .ال ر  امسمر  ا قالهمه  واإئيبم  امسهنئي مال وم  -4
 .وامثبنفه  اإقيصن    و اإ يمننه  و امسهنئه  ن م ن ة    ن مي و ن ختين   ن ي احلا  وم  مك  -5
م ه  وامنهش ي ئمم رع نالى ك   وم  وا   ن هه  امياارنهتن ام ومه  ن هه ا كنرم هلل و  الس  ا -6

 .ام و  ا خ حن

                                                           

 .8: ف: امطه  هلل  انتين  ام زاين .  وم  هلل  امهك  امسهنئي ام     وواقع انمن ئ  ام ومه   ائيبم  ام (1)
 .5: ف: رهثنال ا رج انيح ا امهص  ا و  انن ا امثننه  :  ن    (2)
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وإ ميكد  قهدنم رصدنخل ااالدا ، وه ا اميص   امبنن ين  يها رع ر  ر  امي اه  امةد ني امد   جينالد  واقندن  
 .واني نر ن إإ ي همم 

 المطلب الثال 
 أثر تدد  الدول وا تقاللها علع أحُام الجها  

 :وفه  رس مينن 

 :مقصد اإل الم في الجها   - أ
، وإمندددن هددد    ددد   محددد  وئدددالج وئدددمم، وإ نرالهددد  مالسدددهال واإنيبدددنم،  ئدددمم مدددهس   ددد  ننطدددش مالددد رنءا

وإخد اى ام دنإ رد  ، وئب   وهس ميح  د  ا نسدنن رد  امنب   دنم وامد ال مردري اه، واا ن  غن ي  إنمء كالم  اه
ورد   هلدها امد نهن إ  ئدن  ، ا ئدممور      ا   نن إ  ن   ، نبن ا امنبن  إ  نبن ا اه وال   إ ن    م 

:  وي بمد   بد   اه ئدبحنن ،  فمةد ونه  اا دن   زامد  امن اودا امد  هدي نبههد ام ونب   دنم،  ام نهن واآلخ ا
   يُن ل ّله ُُوَن الدف َنٌة َوَي ُُوَن ف ت ْ  [.298:امبب ا]  َوقَات ُلوُْْم َحتَّع الَ َت

و ن  كد ن امد    كالدد  ،  دن  ربصد     ن نكدد ن كالمد  اه هدي امنالهدنواا: "(1) بد   ندهخ ا ئدمم  محد  اه
 ".فمبص    إقنر  ام    إ ائيههنء ام    ال  ، ه

ا هنر ن إ خييص هللننسالم  وام ومد  ، وه  هللبنء  ومد  ا ئدمم ق  د  ر نهللد  اانند ، كمن  ن ي اا ن  ربص  
، وهد   ئد   إ هد  رد  امسد   امد  نبد  ناله دن احلهدنا، نامب    صه  ر نهللي ن رن  ارو نالدى هد   امصده  رمزرد   د

ورددن فيأددو  رددج امدد نهن و و ددن ،   بدد م الددا رددن مل نسددنن   قدد ا صه دد  وصددهط هللدد  و إ، فدم خددري ي الددا إ نهددنب مدد 
ونصدد نن احلن هلدد  نهيبددو  بهددنن ، نندد  م هسدد ن امبدد ا متيالددال ا ئددنمه  وا ندد اع السدد  هدد و  امارددنن وانكددنن

 .(2)"ن اع ر  امب حن وا ئنمه  ر  اإئين ا  فنقو ك  نص   هلل نو  ن   

 و ، وبمددد  اله مدددن نددد     ن انسدددالم  مهسددد ا فأددد  ر رالبددد ، و رددد   نمدددث  بددد  ربصددد   انسدددالم  ي اا دددن 
إمندددن ا ئددمم ي اددد  ن  والبهبيددد  ور دددنره   و إإنددد  ،  و رالددد  ربصددد  ا نالددى جمم نددد  امنبنوددد ،  و الاهلل دددن، مجنندد 

، ردد  هدد   انهددنههج ام ددهب  إ  ره دد م الددا نيحبددا هللدد  ئددنن ا امبةدد  وفمال ددج ي امدد نهن واآلخدد ا امكبددريا خدد وى
هللد  مه يهدع كد  ،  و   ه   ندن  هللدنمث وام، إ ميسيب   ر  هللناريام، فنا ن  ا ئمري  ي    ر      بم  كال 

فنحلبهبد  ام نادن   ن اا دن  ورد  ه دن ، رسالج ر       س  و م ن  و ق م هللنمسنن ا امبةد    صدو  ا د  ا ئدمم
، فالدهس فهد  ردن خيد ى ند  هد ا احلدا، مهنههم  و إإن  و الكنر  وق ان   و هل اهللط  اد  ا ريكنرالد  مالح  د  احلبد 

                                                           

 .25/200جمم ع امهينوحن  (1)
 .205–204/نالبهس ر  و   (2)
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ئددددهمن إبا رددددن ق  نددددو هدددد   امصدددد   انثنمهدددد  هللنميصدددد فنم وانمن ئددددنم وانبددددن   وان طالبددددنم امدددد    طالددددا  ددددن غددددري 
 .(1)سالم انسالم  ي قين ج وال و ج  هل  ان

ومددهس ، فمددن امدد   مي ددع ردد  بمدد ، ونالهدد  فدد با صبددا مالمسددالم  غن دد  اا ددن  رددع امسددالج وامينددن ش امنددنني
 .اا ن  غن   ي بان  الىت  نيرب ك  ننوا ن   ىلنمه ن     ا ئمم

 وإبا  هلنال انسالم ن ند  قيدن  انةد ك ،  و طنوهد  رد  ج مبند   ا هدج،  و كثد ا ند  هج  و:"قن  امةنفني
َخالَّد  هللننسددالم ،  و مد   الدده ج رد  ج  ددنز  دج امكددال ندد  ج ور دن ني ج نالددى غدري ندديء   خ وند  ردد  انةدد ك ، 

 .(2)"وإن  نطنهج انة ك ن نهأن  ق   و كث  كنن  ج  خ  

إندد  ي نصد نن احلن هلد   يندد   امبهدنم هللنا ددن  ي  : )وقدن  ف دهال  امةددهخ دمد  هللد  اددنخل امنثهمد   محد  اه 
و  دد  ، م إنهددنهج هلل ئددبنب ام صدد  احلبهبهدد ندد م ددنال انسددالم  رن  ددن و رن   ددن و  ، هللنمسددهال و حندد   ئددبه  اه

 .(3) ( فالج  با إإ اا ن  هللنم ن ا إ  اه نالى هللصريا،  خ  ج ي ان ا ها و امن    ام ومه  

ا  الكدددنم غدددري  ونالهددد  فددد ن انسددديا ام امنصددد    ام اقنهددد   دددن   ددد  نالدددى  الكدددنم اا دددن  رددد  خدددم  ام  ددد 
 انسالم  ر   ه  امن   ئ اء  كنن ا بره   م رسي ر    م  ه  ه ن  

نو  ددددددديبم ن وو ددد   انننهددد ام وان ا هدددا ام ومهددد  فهمدددن هلله  دددن رددد  خدددم  انسدو ي دددأ   ددد  ننددد   امددد و  وائددد
 :امينمه  

 :و نن   امن    ، هلل نء  الكنم اا ن  نالى ام مح  وامن   : ا و  

ردع  انسدالج هلليننرد  ختديص إ ننرد  ق ان  وهي ام نإ، هلل  اميننر  ر  نى  ئج ي ق ان  و هلع ئمما  إن
َ َ اْلُقْرَُ ع  : نندن  فب مد  ام دنإ، مكد  نيسدع هللد  انسدالج،  خهد  ْحَس ان  َوإ يتَ اء  إ نَّ اللّ َه يَ ْأُمُر ُ اْلَد ْدل  َواإل 

َُ ر  َواْلبَ رْ  َهع َع ن  اْلَاْحَش اء َواْلُمن ُُ ْم تَ ذَكَُّرونَ َويَ ن ْ ُُ ْم َلَدلَّ   ن صد   وا خدمال، احلبد ال ي قنند ا (4) ي  يَد ُظ
 فه دن  طالد  وا خدمال غدري ، الدا إ  البد  ا نسدنن هلليانوز فه ن امبري امن   ور ع  ئنإ نالى نصنن احلب ال
 هلل  اميننر  ي ر نن قنن ا وهي، امسالهم  امهط ا نسي ك   رن ك  ومي ع ر  ن  ق هللنو ، ا نسنن واال  ا السنن

، امبد   ي وا السدنن امند   جيد  ام دنإ، مجهدع ردع امهند  ي وا السدنن امند   جيد  وكمدن، ام دنإ مجهدع
وام مدنبى  انثد  ردع نيننرد  رثنمهد   ند ا ومدهس هد ، كمدن ا نسدنين ام اقدع ردع  يننرد  واقندي   د  وا ئدمم
 اجملم ند  رد   داء انسدالم  فن رد ، رسيم ا إنسننه  اهنه   ام نإ هلل  اإخيم   نيرب  ن  واقنهي  ور  امص    ،

                                                           

 .201–205نالبهس ر  و  : ان   (1)
 .4/299ا م  (2)
 .21/811: جمم ع فينوحن اهلل  نثهم   مح  اه  (3)
 .90:ام ح  (4)
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 امين  دال م مد  نبد م  ن وا ب دن رد  ننيبد   ن كننو وإن وهي و   نهن، نبنو هن ي اني  ن  انتياله  ا نسننه 
 رد  ن طالدا ام قدو بام ي امبة ، ف هن مك  اانمت ام    هلل ،هللننيبن   اميمس  إ  ام نإ ون ن  احل هال هلل    ن
 :ا ئس نال  ور  انتنمه ، رع اميننر  ي ق مي   ئس

 ام    ي ام خ   نالى ام نإ إك ا  ن م. 
  واإالرتام ا  ب ر  ان نئب  هللنمط ال اآلخ    رع احل ا 
  ناله ج اإني اء ون م انسنن ، رسنن. 
 ان ا ها نالى والنف   هللنمن    ام فنء. 

  هال دن، رد  هلل الد   رد    ن نالهد  هللد م ف ند  انسدالم ، غدري م هللد إ  ندن   ا  خد  إبا انسدالج  ن ام فدنء ور 
نن  ا؛ فم هلل  م   ن  ين ن مةيٍء رد   رد ا ج، وإ رد   ردنو ج؛  احل ب  ا  انسالج  خ  وإبا: "قن  ان غه نين

ورد  اد   نالد   ،(1)" ّن   هلم   ن إ  يند ن  دج هللنإئديأمنن، فدنمين ن هللند  بمد   كد ن غد   ا، وامرد   الد ام
ا ي اميسدنرأ امد  ين، و هلدم  ،  ؤ   نسنرأ ا ئمم رع  نبنع امد  نننمام دن ال دن   ن  اود   فبد  قد م ا ئدمم من ب  

انسددالم ن امياار ددن هللن ئددمم م نن ددنهج ردد  غددري انسددالم ، ف ددم ندد  غددريهج ال  دد  انيبددن هج، ونن ئدد  نددننو هج 
ا نالدددى إب كهدددال  صددد ن ن بمددد  وهدددج  ،اني دددنال ا ئدددمم امينب  ددد ، والنف ددد  نالدددى  و  نبدددن هتج، ومل جيدددربوا  الددد  

كمددن الدد   ا ئددمم ردد  ،  نالمدد ن  ن إئددمم انكدد   إ قهمدد  مدد  ي  الكددنم اآلخدد ا، امدد   سددنى إمه ددن كدد  رسددالج
وخدددص ما ددد  رددد  وادددنن  انسي دددنه  امددد     بهمددد ن هللددد   ،اني دددن  البددد ال هدددنإء انسدددنن  رددد  غدددري انسدددالم 

ا  و انيبصدد  البدد   و كالهدد  فدد ال طنقيدد   و  خدد  ر دد  نددهأ ن هللرددري ردد  ه»: ه دد اين انسددالم ،  بدد    الددج رننهدد  
 رددن اإئدديطنم  نالددى الب ددج ي احلهددنا ف دد ا بندد  ن ددهج ن ندد  اه ، (2)«طهدد  نهددس ف نددن الاهادد   دد م امبهنردد 

ا      اوح  اا  ، وإن  هلل ن ن    ر  رسريا   هللن  ننر ن»: فننال  هلل مهج نبنهلل ،  ب     .(3)«ر  قي  رننه  

 : األصل في عالقة المسلمين مع غير المسلمين: الثانية 
وبمد   ن ااطدد  ، و بد   إ  نيدنوج ي غن دد  ااطد  ا، ةدث هد   انسد م  وص  دد هن  رد  ي غن د  احلسنئدده 

فم  انيرب احل ب ه  ا ئنإ ان  هد ا اميح  د  ئدبب ن مال هد ا ، ي ص    ه ا ا ئنإ  ب   إ  ط ف  ر ر ر 
ددن اددن  هدد ا ، ووادده  هللنمبسدد ا وإغدد اء اآلخدد    هللندد اوا ا ئددمم، امدد    ردد  هدد ا وردد  انيددرب امسددالج رطالب ددن  ئنئ 

،  ن ا ادد  ي امنمقدد  امسددالج وامدد    ددرت أ، (4)وبمدد  وةههددع مددبنل امث اهللددو، ئددبب ن ي ختددبط ي هللنددل ان اقددال
هللصددد  ر  بددد  رددد  اإنيددد اء  صدددن  إمهددد  اله مدددن ، وطدددن   نالدددى هددد ا ا اددد ، و ردددن احلددد ب واا دددن  فددد ر  ندددن ن

                                                           

 (.١١١)هلل ا   ان ي ي  (1)
 (.161٦)، واحح  ا مبنين ي احهأ  ر  او    ( ٢٥٠٣)  وا   هلل   او  ي ئ       (2)
 (.٣٣٢٠) وا  امبتن      (3)
  .10/ ا مهج امالطهال نب  . ، واحل ب امسالج ي وامبنن ن امة  ن  ي ام ومه  امنمقنم :ان   (4)
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هللدد   يهددا  كثدد  ردد   ، وهدد ا امبدد   قدد   كثددري ردد  انننادد   ، وائددي  ا   وطددنن انسددالم ، وامصدد  ندد  ئددبه  اه
 .(1)كي  ي امنمقنم ام ومه  نالى ه ا امب  

 .(2)ون    حن ه ا امب   ئههنن امث    واهلل  نربر  

 :وائي    احنب ه ا امب   هلل  م  كثري ن    ر  ن

ُُْم َوالَ تَ ْدتَ  ُدوْا إ نَّ اللّ  َه الَ ُيح   بف اْلُمْدتَ  د ينَ  : ق مدد  ننددن   –2  َوقَ  ات ُلوْا ف   ي َ   ب يل  اللّ  ه  الَّ  ذ يَن يُ َق  ات ُلوَن
(3) ،

فالج  ُبنن  ر  رة كي  ه  ا و نن وامكنف   ند  قيدن  انسدالم  رد  كهدن  ،  هللن  امكال نمَّ  كال   ن  
 .ا   َارن ا ه  امكينب نالى إنطنء اا

ا وإ اردد  ا  :    َوالَ تَ ْدتَ  ُدواْ    :فمندد  ق مدد    وإ ردد   نطددنكج ااا دد  ردد   هدد  امكيددنهلَل  ، إ نبيالدد ا ومهدد  
فهسدديحال  ن رددن ال َّردد  ، امدد    جيددنوزون الدد و    إ نَّ اللّ  َه الَ ُيح   بف اْلُمْدتَ  د ينَ  : وخدديج اآل دد  هللددد، واجملدد إ

    اَلدد َّم قديال ج رد  نسدنء انةد ك  وب ا   ددجاه نالده ج رد  قيد  هدنإء امد
فدم  بدن  رد  قيد  هددنإء إإ ، (4)

، ، فد   نالدى  ن ا اد  ي امنمقد  ردع امكهدن  امسدالج إإ إن اهلليد ؤونن هللنمبيدن ، انسدالم  هللنمبيدن  ر  اهللي  
 . و هللرري بم  ر  امص  ،  و هللص  ا امي    ، وامب اءا إرن هللص  ا ا ن ا  واميا ها

َُلُ وْا ف  ي السف ْلم  َك فَّ ة   : ننن  ق م   –1 إ  امد خ   ي امسدالج   فد نن اه ،   (5) يَ ا َأي َُّه ا الَّ ذ يَن آَمنُ وْا اْ 
ورد  الصد هن هللن ئدمم فالدهس ي ، ورد  بمد  ردن  ينالدا هللننننهد ام ردع غدري انسدالم ، كنف  جبمهع  ن اند 

 .اآل   رن     نالى بم 

ف دد  ، و فننمدد  وئددرين  ي احلدد وب وانسددنننم نةدد   نالددى بمدد  ا  ام دد  ونالددى هدد ا ام حدد  كننددو  قدد    –8
وائدي نال امد ن ا ،   ن  إ      اه ي رك   مم نةد ا ئد   الدىت  يبد   ا اد  ي امسدمم ام ئ   

 و هلل ددنء نالددى ا ب دد  امسددنهللب  ، وكننددو غاواندد  اله مددن  بنهللالدد  امكهددن  و بي و ندد  امندد اء، (6)امسددالمه  ي ان   دد 
 .رع      ان     ننه  نالى بم  وئرين  ، و رن رع امكال ون م انبننال  فالج  ثبو قينم ، ر  ج

 .وغير َلف من األ لة

                                                           

، 94/واماالهالددي ي امنمقددنم ام ومهدد  ، 8/28وامسدده  ئددنهللا ي فبدد  امسدد   ، 50/ هللدد  زهدد ا ي امنمقددنم ام ومهدد  ي ا ئددمم : ان دد  رددثم   (1)
 .وغريهج

 .2/210 امكبري امسري ن   :ان   (2)
 .290: امبب ا (3)
  .8/564 امطرب  نهسري :ان   (4)
 .101: امبب ا (5)
 .1/156 امسنهللا ان  ع (6)
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نالى  ن  إ   بري  ن نه ج  ن امنمقنم امسالمه  غري ق ده  انننهد ام امد  نديج ي الدن   هلدنال انسدالم  
واه ،  هللدد م  جمم ندد  وائددن  ردد  ادد   امنمقددنمفدد با قهدد  ا ادد  ي امنمقددنم امسددالمه  فهندد ، م دد و هتج إمه ددن

 . نالج

 : وحُم الصوَّ المداصرق للمداْدات, أْداف الدهد في اإل الم :الثالثة 
جيد   ن هد ا امصدالأ مل  كد  ، و هلل زهدن ادالأ احل  بهد ، رد  رننهد ام ر       إ  رن وقع رد  ام ئد   

كمددن ، ومسددن  اه فيحددن  ، ن هلدد  نالددى انسددالم ورددع بمدد  فبدد  ن ددم  ندد وطن  فه ددن غ ، ي الددن   هلددنال انسددالم 
 إ نَّا فَ َتْحَنا َلَف فَ ْتح ا مُّب ين ا : قن 

احلد  ث :   –وفهد  »: (2)رنالبن  نالى ه ا امصالأ  مح  اهقن  ام  و   (1) 
وإن كددنن إ    دد  بمدد  مددبنل ام ددنإ ي ،  ن م رددنم  ن  نبدد  امصددالأ نالددى رددن  دد ا  ردد  رصددالح  مالمسددالم  –

 ن ، وهددد ا امصدددالأ مدددهس خنادددن  هللدددنم   ، «وفهددد  االيمدددن  انهسددد ا امهسدددريا مددد فع  ن دددج ر  دددن،   هللدددن   امددد  
وكدد م  رددن  خ  دد  ، وإ  مهدد  نالددى ااص ادده ، وإ نكدد ن خنادد  إإ هللدد مه ،  هددن نةدد  ع ا ادد  ي  فننمدد  

َغددْاَوَا نَدبُدد َ  َو َْهددَ حن   َغَاْونَددن َرددَع ام َّدد ه  :قددن    هلددي اه ن دد امبتددن   ورسددالج ردد  الدد  ث  ر محهدد  امسددنن   
هللَدْراَل   هللَدْهَ نَء وََكَسنُ  هللُدْ   ا وََكَيَ  َمُ  هللهَبْح هههْج  َرالهُ   َ ْداَلَ  مهال َّ ه  

(3). 

دهَر  امطَّالَد  َمكه َّدُ  هللدَ : (4)قَنَ  اههلْل  اْمُم هري دهَر  اْ ََردنن َوإ اه  َدنُ  َنالَدى ملَْ  َدَبدع يه َمْهد  احْلَد ه ث نهْ د  اْمُبَتدن هّ  اه
َددن طالَدد  إههللْدَبددنء ُراْلكدد  َبددى ُراْلكدد  هللهبَدَبددنءه َ نههَّيدد ، اْمَنددنَ ا يه  َنَّ اْمَمالهدد  امَّدد ه   َْهددَ حن إهمنَّ َددن  َدبدْ ددْ  َهددَ ا  َنَّ ، َوإهمنَّ فَدهُدْنَخدد  ره

 .ُرَ اَ َني  ُرَ اَ َن  مهَ نههَّيه ه 

وقدد  خ  دد ا جبددهش ن ددهج ، ا ي النمدد  قدد انبدد  هدد ا امن دد  رددع رالدد    الدد  رددع  ن انسددالم  كددنن   فددنم   
قيدن  ردع  ند  كدنن  ومل هللصد  ر د  ، وكنن ام نإ ق   خال ا ي     اه  ف ا دن  ، ق ار   م  ن  مال ربنن  نب  بن  

كددددنن  نبدددد    مك دددد  ، و ن  سدددديهه  ردددد    واهتددددن، قددددن  ا  نالددددى  ن  دددد خ  هدددد   امددددبم  ي الكددددج ام ومدددد  انسددددالم 
وإمنددن ،  مال ددنإ  ن   دد  ا ئددمم إ   دد   إ  قيددن  ام ددنإ واإئدديهمء نالددى  دد واهتجانننهدد ام وانصددنحلنم مهبدد 

ومهبدد  مال ددنإ    ددن   ن ، هدد   ا ئددمم هدد  ائيصددم  ام ددنإ و إ خددن ج ي هدد ا امدد    امن ددهج و ندد هتج إمهدد 
 ث رالحدد  وي احلدد ، وقدد  نبدد م امكددمم نالددى بمدد ، ا ادد  ي امنمقددنم امسددالج و ن احلدد ب ننيددرب النمدد  طن ودد 

 . هللال رنئي وه  نبن   ا  ا ن هلل  انال   وام ؤئنء

                                                           

 .2: امهيأ (1)
 .0/429 رسالج ن   ي (2)
 (.4180: )هلل قج هللنب رنااام ام   ، ورسالج ي احهح ، (2810: )هلل قج، هللنب خ ف امثمن ،  خ    امبتن   ي احهح  (3)
 .9/419 الا  إهلل  امبن   فيأ :ان   (4)
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مكدد  هدد  ميكدد   ن نبدد    ن ادد   انننهدد ام امدد ا  ا ي امسدد   هددي ا منددن  الدد  ا امدد  إ جيدد ز اادد وى 
 وه  ا   انننه ام انننا ا إ جت زو، ن  ن

نبدد   م انددن    وام دد  ،  مهدد  ن امبدد   هللدد م  هلليددنى إ  ، امدد      دد   ن انننهدد ام إ ن حصدد  ي بمدد 
، ونالى بم  فم ميك  الص هن هلل نهنء دد  ا كنمةدنون امنسدك    وحن هدن، كثريا ر  انننه ام  غ ان ري  ن 

ردن : "ي ند ن انننهد ام  محد  اهون كهد ا  مد م   بد   امبالبةد    ، وإمنن ننب  مك  رن فه  رصالح  مالمسالم 
 : وهي  هل هللنن، ونب   امصالأ اان    هلل  زنمنء انسالم ، كه  وا ئممنةرت  فه  ا  ن ام اقن  هلل   ه  ام

 : الشروط الدا ية للهدنة: الضر  األول
امة و  امنن  د  امد   د م امندن ا  ن  بدع اإنهدنال ناله دن هللد  انالد   ي كينهللد  ا د ن خدم ردن نبد م و مدهس 

 .(1)"ه  ي نال  ا  ن  ةس  احلن  ام اقع  ن ال  هللص هن و إ  هلنهللط   بط ن هلل  ةس  رن ن ن  ام  و ا إم

 :ويمُن تقسيم المداْدات المداصرق إلع قسمين
 .وق  نك ن  غ ان ئهنئه   و اقيصن     و ا يمننه   و نالمه  وغريهن، انننه ام ي الن  امسالج -2

، رنقيدن  وكم امبسم  ميك   ن  كد ن  اومدن   و ،  و رننه ام ي الن  احل ب، انننه ام ي الن  احل ب -1
 .وجيمن ن  هلنهللط انصالح ، وا غ ان ام  ننب    ال ن انننه ام إ الص   ن

وي  نن ددد  امن ددد   ، ونالهددد  فهكددد ن   ددد  اإئددديبم  هللددد  امددد و  هدددنه ا  ي نددد و  اا دددن  وانيبدددن   هللنم إ ددد  
اا دن  هللسهنئد   وي   ن  ام ص ا وغدري بمد  ندن هد  رنالد م ورد  ااالدط جتدنوز بمد  الهدث  ن ا نبدن ، وان ا ها 

 .كمن  ن  وئهال  ومهس غن  ، ام و  ومهس هللب ا   ف ا  

                                                           

 .5/818ابأ ا نةى ي ا نن  ا نةنء  (1)
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 المبح  األول
 المرا  ُالجها  وغايته وأْدافه وإعالنه

 المطلب األول
 المرا  ُالجها  في اللرة واالصطالح

 :الجها  في اللرة : أوال 
َ نَ ا  : ،  بن ( نه )اا ن  رص   مالهن  ام هللنني  ُ   ه  .امطنق : واَاْ   و اُاْ   ،وجُمَنَهَ ا   َ نَهَ  جُيَنهه

وَ نَهَ  امن وَّ جمنه ا  و  ن ا  قننال ، و نه  ي .. .اَاْ   انةب ، واُاْ   امطنق : ا        ، وقه : نب  
 .واا ن  انبنمر  وائيه ا  ام ئع ي احل ب  و امالسنن  و رن  طنال ر  نيء.. .ئبه  اه

 .(1)"ااهج وا نء وام ا   اال  انةب ، مث هللم  نالى رن  بن هلل :"قن  اهلل  فن إ  مح  اه 

 .انةب ، وامطنق ، وانبنمر  وائيه ا  ام ئع، وامطال ، وامبين  وغريهن: ومه  اا ن  م  ن ا رننن ر  ن

ن فنا ن  ي امالر  مه  ننم   ا  هلل  ائيه ا  ام ئع وهلل   امطنق  وصم  انةدب  مبالد   غن د  رنه د ، ئد اء كدن
   ن ا  هللننبننال ،  و هللنجملن م ،  و هللب   ام هس  و انن ،  وغري بم  

 .(2)انبنمر  ي امنم  : و ر  اُا   وه  نبن ا ن   ،ام ئع وامطنق : وه  رةيا إرن ر  اَا   وه  

 :الجها  في االصطالح : ثانيا 
 :ن   امنالمنء اا ن  ي اإاطم  هللن ا نن  هنم ر  ن 

 .(3) (هلل   ام ئع وامطنق  هللنمبين  ي ئبه  اه نننيل هللنم هس وانن  وامالسنن : )هلل ن  ن ف  احل هه   -2

هلل   ام ئع ي امبين  ي ئبه  اه ربنن ا،  و رننوند  مدن ،  و    ،  و نكثدري ئد ا ،  و :"كمن ن ف   هلل ن  -1
 .(4)"غري بم 

،  و ال ددد    مددد ،  و  خددد      اهقيدددن  رسدددالج كدددنف ا  غدددري ب  ن ددد ،  ندددمء كالمددد)  :ن فددد  اننمكهددد  هلل نددد   -8
 .(5) (   هل 

                                                           

 .2/416: هس امالر  إهلل  فن إ ربن  (1)
 .   : مسنن امن ب وامبنر إ الهط، وربن هس امالر ، رن ا :  ن    (2)
 .0/90: هلل اوع امص نوع  (3)
 .2/681جممع ا ه  ي ن   راليبى ا ة  : ، وان  212/  4ام   انتين  رع    الين   (4)
 .1/8الننه  امن و  : ، وان  8/840ر اه  اااله   (5)
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 .(1) (امبين  ي ئبه  اه: )ن ف  امةنفنه  هلل ن   -4

 .(2) (قين  امكهن  خنا  :) ن ف  احل نهللال  هلل ن  -5

 .(3) ( قين  رسالج كنف ا  غري ب  ن ٍ  هللن   ن ن  م ئمم وإهللنو ، إنمء مكالم  اه: ) وقه  ه   -6

و طالا    دن  نالدى جمنهد ا امد هس : )وقن  (.هلل   اا   ي قين  امكهن  : ) ن ف  اهلل  الا  ي امهيأ هلل ن   -0
  . (4) (وامةهطنن وامهسنال

 المطلب الثاني
 الراية من الجها 

، وإمنن ه       مح  وئالج وئمم، وإ نراله  مالسهال واإنيبنم، ا ئمم مهس     ننطش مال رنء
وإخ اى ام نإ ر  ، نسنن ر  امنب   نم وام ال مرري اهوئب   وهس ميح    ا ، واا ن  غن ي  إنمء كالم  اه

ور   هلها ام نهن إ  ئن  ، ور      ا   نن إ  ن   ا ئمم، نبن ا امنبن  إ  نبن ا اه وال   إ ن    م 
:  وي بم   ب   اه ئبحنن ،   ونه  اا ن   زام  امن اوا ام  هي نبهه ام ونب   نمددفمة، ام نهن واآلخ ا

   يُن ل ّله ُُوَن الدف َنٌة َوَي ُُوَن ف ت ْ  [.298:امبب ا]  َوقَات ُلوُْْم َحتَّع اَل َت

و ن  كد ن امد    كالد  ، واا ن  ربص     ن نك ن كالم  اه هدي امنالهدن: " (5) ب   نهخ ا ئمم  مح  اه 
 ".فمبص    إقنر  ام    إ ائيههنء ام    ال  ، كال  ه

ا  وام ومد  ، وه  هللبنء  ومد  ا ئدمم ق  د  ر نهللد  اانند ، هنر ن إ خييص هللننسالم كمن  ن ي اا ن  ربص  
، وهد   ئد   إ هد  رد  امسد   امد  نبد  ناله دن احلهدنا، امب    صه  ر نهللي ن رن  ارو نالدى هد   امصده  رمزرد   دن

 ردج امد نهن و و دن نند  وردن فيأدو ، و إ ب م الا رن مل نسنن   ق ا صه   وصدهط هللد ، فم خري ي الا إ نهنب م 
ونصد نن احلن هلد  نهيبدو  بهدنن  هلل نود  ، م هس ن امب ا متيالال ا ئدنمه  وا ند اع السد  هد و  اماردنن وانكدنن

 .(6)"ن   ن اع ر  امب حن وا ئنمه  ر  اإئين ا  فنقو ك  نص  

 و ، ر رالبددد وبمددد  اله مدددن نددد     ن انسدددالم  مهسددد ا فأددد  ، و رددد   نمدددث  بددد  ربصددد   انسدددالم  ي اا دددن 
إمندددن ا ئددمم ي اددد  ن  والبهبيددد  ور دددنره   و إإنددد  ،  و رالددد  ربصددد  ا نالددى جمم نددد  امنبنوددد ،  و الاهلل دددن، مجنندد 

                                                           

 .4/204 ئ  انطنم  : ، وان  4/150الننه  امباريري نالى ااطه   (1)
 .2/620(  قنوا  ويل ام  ى مة   ان ي ى)ن   ر ي ى ا  ا ام : ، وان  88/  8كةن  امب نع  (2)
 .2/150: ،   اه  ا كاله211/  1:، امهينوحن ا      100/ 4:فيأ امب    : ، وان   26/214ان ئ ن  امهب ه  امك  يه   (3)
 .6/2: فيأ امبن   إهلل  الا   (4)
 .25/200جمم ع امهينوحن  (5)
 .205–204: نالبهس ر  و  ، ف  (6)
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، امكبددريا خدد وى ردد  هدد   انهددنههج ام ددهب  إ  ره دد م الددا نيحبددا هللدد  ئددنن ا امبةدد  وفمال ددج ي امدد نهن واآلخدد ا
هللد  مه يهدع كد  ،  و   ه   ندن  هللدنمث وام،  ر  هللناريامإ ميسيب  ، فنا ن  ا ئمري  ي    ر      بم  كال 

ورد  ه دن فنحلبهبد  ام نادن   ن اا دن  ، رسالج ر       س  و م ن  و ق م هللنمسنن ا امبةد    صدو  ا د  ا ئدمم
، فالدهس فهد  ردن خيد ى ند  هد ا احلدا، مهنههم  و إإن  و الكنر  وق ان   و هل اهللط  اد  ا ريكنرالد  مالح  د  احلبد 

رددددن ق  نددددو هدددد   امصدددد   انثنمهدددد  هللنميصدددد فنم وانمن ئددددنم وانبددددن   وان طالبددددنم امدددد    طالددددا  ددددن غددددري  ئددددهمن إبا
 . (1)انسالم  ي قين ج وال و ج  هل  انسالم 

ومدهس اا دن  ، فمدن امد   مي دع رد  بمد ، وناله  ف با صبا مالمسالم  غن   اا دن  ردع امسدالج واميندن ش امندنني
ددن  دد   ا ئددمم غن دد  ي باندد  الددىت  نيددرب كدد  إ طالدد   ،إب اا ددن  وامبيددن  رطالدد ب طالدد  وئددهال  ،نددنوا ن دد  ىلنمه 

 هدن  ندو  ؛ومبد  كنندو هد   ا رد  خدري  رد   خ  دو مال دنإ ،الس  نبصد  امد ن ا ،ف   الس  نن  نو  إمه  ،غن  
فب د ا ام د ع  . دن هلل  خنمد  اا د  وربنن ند  ند  ام ،فكدنن   ن هدن  الد  نهدع مكد   الد  ،هللنم نإ إ  اا   هللنمسمئد 

 ،و خ  ي ا ئدمم ا هللدهل وا محد  وا ئد   ،ونطبو امه إ وام وم هللكالم  امي اله  ،ُنب  اه ئبحنن : ر  اا ن  
 .(2)وهلل م  ةهام ه   ا ر  نالى غريهن ر  ا رج ،ومل  ك  ه ا ربص  ر  قنن  ر  ا رج امسنهللب 

إب انبصدد   هللنمبيددن   ،إ انبنادد  ،و دد ب ام ئددنو  وو دد ب اا ددن » :  محدد  اه  –قددن  ااطهدد  امةدد هللهين
الددىت مدد   ركدد  ا  ا دد  هلل قنردد  امدد مه   ،و رددن قيدد  امكّهددن  فالددهس مبصدد   ،إمنددن هدد  ا  ا دد  ورددن ئدد اهن ردد  امةدد ن ا

 .(3)«هللرري   ن  كنن  و  ر  اا ن  

 المطلب الثال  
 أْداف الجها  

هللمي     ن : و نهنهن، وهلل ئ ن ر   ن او ن انرتهلل ص   ناا ن  امة ني ه  ام   هللمي ا رَّ  ي     ن 
ونبه هتن، وهللمي    هل ن وال ري ن، وهللمي ائيبم ن وئهن هتن، ف   الص  ا ر  احلص ، وه   ك  ن ام ك ، 

فم غ و  ن  ن َّ ب وا . وه  ام    ص ع ا هللطن ، و ن   ام  ن ، ام     ب م ن ام هس وام ههس ي ئبه  اه
، وي ال  ث رننب  (4)«اا ن  ئ نم امنم »:   هلي اه ن  نم ا ئمم، كمن  نء ي ال  ث  ر ه   ا ئ 

 إ  نبأكج هلل  إ ا ر  ونم    وب وا ئ نر و   إ ا ر  ا ئمم، ونم    امصما، وب وا »:   هلي اه ن  
 .(5)«ئ نر  اا ن  ي ئبه  اه

                                                           

 .201–205نالبهس ر  و  : ان   (1)
 .1: ف : مال كي   نب  اه ان ئى  ال وب ام    (2)
 (. 4/820) ررين الينى  (3)
 .احهأ، ن   ر ه   ا، واحل  ث ريها ناله  هللرري ه ا اماله  الس : ، وقن (2651) وا  امرتر   ي ف نو  اا ن   (4)
 .الس  احهأ: ، وقن (1626) وا  امرتر   ي ا مينن  (5)
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م ئد   امكدد ع، صدث  نالدى اا ددن  ي ئدبه  اه، ونبد   ف ددال ، ونكدن  م آ دنم امبد آن امن ددهج، و الن  دث ا
ا قددن  اهللدد  ق اردد  ي ، وركنندد   اددحنهلل  ن دد  اه، و ن اجملنهدد  م امدد  امدد    صدد م فددم  هطدد ، و بدد م فددم  هددرُت  هللدد  

ردد   إ ننالددج نددهأن: قددن   محدد :  وحن هدد   انسدد م  ندد   محدد  مجنندد ، قددن  ا  دد م: "ي ندد   هدد   اامالدد ( انرددين)
مسنددو  هللددن نبدد  اه، وبُكدد  مدد   ردد  امردداو، فاندد   بكددي، : وقددن  امه دد  هللدد  ز ددن ،  هللدد اب امددرب   ف دد  ردد  امسددبه 

وربنندد ا امبيددن  هلل هسدد  ، مددهس  ندد   مبددنء امندد و ندديء: وقددن  ن دد  ردد ا. رددن ردد   نمددن  امددرب   ف دد  ر دد : و بدد  
! ئدمم وند  الد مي ج، فد   نمد   ف د  ر د  ف   ا نمدن ، وامد     بدننال ن امند و، هدج امد     د فن ن ند  ا 

 ".ام نإ آر  ن وهج خنوه ن، ق  هلل م ا ُرَ ج  نهس ج

وهدد ا هللددنب وائددع، مل  َدد ه  ي  دد اب ا نمددن  : " بدد   نددهخ ا ئددمم اهللدد  نهمهدد   محدد  اه ي ف دد  اا ددن 
  ي امددد    وامددد نهن، وهددد  هدددنه  ن ددد  اإنيبدددن ؛ فددد ن نهدددع اا دددن  ندددنم  مهننالددد  ومردددري ، وف دددال ن رثددد  ردددن و   فهددد 

ورةيم  نالى مجهدع  ند اع امنبدن ام امبنط د  وام دنه ا، ف ند  رةديم  رد  دبَّد  اه نندن ، وا خدمف مد ، وامي ك د  
، وئددنو   ندد اع ا نمددن  نالددى رددن إ  ةدديم  نالهدد   ، وبكدد  اه نالهدد ، ونسددالهج امدد هس وانددن  مدد ، وامصددرب واماهدد 

إرددن ام صدد  وام هدد ؛ وإرددن امةدد ن ا :   ردد  هللدد  إالدد حن احلسدد ه   اومددنوامبددنوج هللدد  ردد  امةددتص وا،  نمدد  آخدد 
مث ه  وئهال  نبناد  ومدهس غن د  ي ، مك  اا ن  كسنو  امنبن ام م   هل اهللط  وربنا   وغن نن ، (1) ..."واا  
مك  دن ي  وامي به  نالى ه ا اإحن ا  ي رهنههج اا ن  و هلد اهللط  هدي رهيدن  احلد  واننناد  مطد ي ام بدهل، بان 

ددن إ  بكدد  امه ددنو  ، امرالدد   ه دد  نالددى انيبددن   ن  ادد  واقددع انهددن    امدد  ننالدد  اا ددن  ون  دد  ركننيدد  ةهدد   اوم 
وام ؤ د  ام ئدطه  ي  الكدنم اا دن  ، ورد   هللط دن هللسدهنقنهتن امةد نه  امد   مه دن ام د اهللط وانبناد ، وامرتكها ناله ن

مث ردع  ، و غن نهتدن  ون نند  ل ان دج مالتطد  كدنن بمد  هد  انيند نيطال  ام    إمهد  نالدى  ند  وئدهال  ردىت صببد
: فنمدد ن ا وا ردد  ربدد م نالهدد  كمددن    نالددى بمدد  الدد  ث هلل  دد ا، ك ندد  وئددهال  ف دد  آخدد  ااهددن ام ومددهس  و ددن

  ردد  ج وكددال ندد  ج مث دددددد  رددن   ددنهلل   فنقبددددددوإبا مبهددو ندد و  ردد  انةدد ك  فددن ن ج إ   ددمم خصددن  ف  ي »
وإبا صددد   كتهدددن  فدددم هللددد  رددد  ان دددبنط  ، (2) «...مم فددد ن   دددنهلل   فنقبددد  رددد  ج وكدددال نددد  جدددددددا ئ ا ن دددج إ 
ُُ وَن  : ي ق م  نا و  وصبا  ه اف  وربنا   ام  هلله  ن اه ، وانيهنء ر انن ، هلل  اهللط  َوقَ ات ُلوُْْم َحتَّ ع الَ َت

يُن ل ّله   ُُوَن الدف َنٌة َوَي  : نربز ي ا ر   امينمه و ه ا  اا ن  ، (3) ف ت ْ

                                                           

 .854–11/858، جمم ع امهينوحن (1)
 (.4629: )هلل قج، هللنب ن رري ا رنم ا ر اء نالى امبن م وواهي  إ نهج هللآ اب امراو، كينب اا ن  وامسري،  خ    رسالج ي احهح  (2)
 .89:ا نهن  (3)
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 ن : فبن   نء     إ  ام   : قن  إنمء كالم  اه ننن ؛ حل  ث  ر ر ئى ا نن   :  وإ  
:  ئ   اه، ام     بنن  مالمر ج، وام     بنن  مُه ك ، وام     بنن  مرُيحن ركنن ، فم  ي ئبه  اهو قن 

 .(1)«ئبه  اه ر  قنن  ميك ن كالم  اه هي امنالهن ف   ي»
ُُ  ْم الَ تُ َق  ات ُلوَن ف   ي َ   ب يل  اللّ  ه  َواْلُمْسَتْض  َدا يَن م   َن الرفََّ  ال   : نصدد  ان الدد ر ، قددن  ننددن :  ننه ددن َوَم  ا َل

ُلَه  ا َوا ْْ َْ   ذ    اْلَقْريَ  ة  الظَّ  ال م  َأ ر َّْنَ  ا م   ْن  َْ ََّْد  ل لَّنَ  ا م   ن لَّ  ُدنَف َول يًّ  ا َوالنفَس  اء َواْلو لْ  َدان  الَّ  ذ يَن يَ ُقولُ  وَن ََُّ َّنَ  ا َأ
ير ا  َواََّْدل لََّنا م ن لَُّدنَف َنص 

 (2). 
ٌٌ و  :  ّ  امن وان واله  ا ئمم، قن  اه ننن :  نمث ن الشَّْهُر اْلَحَراُم ُ الشَّْهر  اْلَحَرام  َواْلُحُرَماُت ق َص ا

ُُْم فَاْعَتُدوْا َعَلْيه  ُ م ْثل   ُُْم َوات َُّقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َمَع اْلُمتَّق ينَ  َفَمن  اْعَتَد  َعَلْي  . (3) َما اْعَتَد  َعَلْي
 المطلب الراُع 
 إعالن الجها 

إن  و  انننانم ام   ن   ناله ن ي إجين  وئطه  ري ازن  ي  الكنم اا ن  إ هلنف  إ  انيبن   وئهال  
و هللط  هلل يل ا ر   ن  مهس نص ف ن ف    ن جينز  فه  ا نسنن ، ط  هلل يل ا ر ام    فه  إ  ك ن  ر  امسهنئ  ان   

وه    ب  هن ويل ا ر  هللننيبن   ن  ، و ن   ب  نالى فب  ان ازن  هلل  انصنخل وانهنئ  امننر ، هلل هس  ورنم 
وق  هتج نالى ، و هلنه جو  حن ر  زوا ن رين  ا  ب   فه ن ق ا انسالم  ، انسنو  ا و  ي ام وم  ا ئمره 

كمن  ن       ي ، و ب   فه ن نبنطع ه   امةنريا رع امنمقنم ام  نيمث  ي انننه ام، ان ا    ر  ن ر 
 ن ا ئمم ر  ربنا   الب  ، وكال ن   ان   ئنئه ، اإئين ا ام ام  ننه  ااهش انسالج مالا ن 

  .ونسي    مجن ج،  ا  ن في جوإهللنن  انسالم  ن  ام خ   ي ر ا    نسي، ام رنء

و ددد ا  كددد ن اإ نبدددن  رددد    ددد  ، وا نبدددن  اا دددن  هللنمسهنئددد  امةددد نه     هلدددأ هددد   اا انددد  انةدددن  إمه دددن
، ور  الهث نص ا انسدالم  فدم  كد ن بمد  كالد  إإ هلل بند ، ور  الهث انةن ك  فه ، ا نمن    إنمن اا ن 

ُ يدُ وْا  : بمد ؛ مبد   اه نندن و الام ام نه  طنن  ويل ا ر  فهمدن  د ا  رد   ُ يدُ وْا اللّ َه َوَأ يَ ا َأي َُّه ا الَّ ذ يَن آَمنُ وْا َأ
ُُمْ    الرَُّ وَل َوُأْول ي اأَلْمر  م ن

ر   طننين فب   طنع اه، ور  نصدنين فبد  نصدى اه، »: ، ومب   ام   (4)
: ن  نددهخ ا ئددمم اهللدد  نهمهدد   محدد  اهقدد، (5)«وردد   طددنع ا رددري فبدد   طددننين، وردد  نصددى ا رددري فبدد  نصددنين

                                                           

، ورسددالج، كيددنب ا رددن ا، هللددنب ردد  قنندد  1120امبتددن  ، كيددنب اا ددن ، هللددنب ردد  قنندد  ميكدد ن كالمدد  اه هددي امنالهددن، هللدد قج : ريهددا نالهدد  (1)
 .2904ميك ن كالم  اه هي امنالهن ف   ي ئبه  اه هلل قج 

 .05:ام سنء (2)
 .294:امبب ا (3)
 .59: ام سنء  (4)
و وحن آخد   ي كيدنب ( 2185)، و وحن رسدالج  ومد  ي كيدنب ا ردن ا هللد قج (1950)   هللط مد  ي كيدنب اا دن  وامسدري هللد قج  خ    امبتن (5)

 (.2142)ا رن ا هلل قج 
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فطنن  اه و ئ م  وا بد  نالدى كد   الد ، وطنند  وإا ا رد  وا بد ؛  رد  اه هللطدنني ج، فمد   طدنع اه و ئد م  "
هللطنن  وإا ا ر  ف     نالى اه، ور  كنن إ  طهن ج إإ نن   خد   رد  ام إ د  واندن  فد ن  نطد    طدنن ج وإن 

ورد  طنند  ويل ا رد  ند م اا دن  إإ هلل بند ؛ حلد  ث نبد  اه ، (1)"ن م  ي اآلخ ا رد  خدمالفم: ر ن   نصنهج
نندج، : قدن «  الدي  وامد ا و»:  سدي بن  ي اا دن  فبدن   دنء   د  إ  ام د  : هلل  نم    هلي اه ن  مدن قدن 

ند  ،   هلدي اه ن د ر ه   ا وال  ث  ،  وإ   ن  ر  اا ن  إمه  فنئيأ ان ام   ، (2)«فهه من فانه »: قن 
وند   كدنن مد  بمد    د ،  إمنن ا رنم ُ  َّد   ُبنند  رد  و اود ، و يبدى هللد ، فد ن  رد  هلليبد حن اه ): قن  ام   

و ر  اا ن  ر كد   إ  ا ردنم وا ي دن   و الدام ام نهد  : "قن  اهلل  ق ار   مح  اه، (3)(وإن  ر  هللرري  كنن ناله  ر  
 ند  إ جيد ز الدىت ااد وى رد  امنسدك  إإ هللد بن : "وبكد  اا قدي واهللد  ق ارد     دن  ، (4)"بمد طنني  فهمن   ا  ر  

ا رددري، وإ هللدد م الدد  ن  إإ هلل بندد ،  ن ا رددري  ندد   ةددن  امندد و، وركددنر  ج، ور ا هلددن ج، وقدد  ج، وهللندد هج، 
  .(5)"ف با خ ى خن ى هللرري إبن  مل   ر   ن  صن   كمه ن  مالن و فه خ  

 ن خيد ى إ  اا دن   –وإن كدنن نناده ن–ى ردن نبد م فدم جيد ز  الد  رد   فد ا   نهد  ا ردنم انسدالج وهلل نء  نال
إإ هلل بن  نالى الس  رن بك نن  ئنهللبن ، وإ جي ز  ال  ر  ام نه   ن  د ن  ام دنإ إ  اا دن  هللد ون إبن ا ردنم؛ 

و د ا قدن  ندهخ ا ئدمم اهللد  ، اه هللطننيد نن ي بم  ر  انهنئ ، وا  هل ا ، وىلنمه  إرنم انسدالم  امد    ر ندن 
وام ا دد   ن  نيددرب ي  ردد   اا ددن  هللدد     هدد  امدد    امصددحهأ، ي امبددنط  امدد     ددج خددربا مددن : "نهمهدد   محدد  اه

امدد نهن، ف رددن  هدد  امدد نهن امدد     رالدد  نالدده ج ام  دد  ي هددنه  امدد    فددم  نخدد  هللدد    ج، وإ هللدد     هدد   نالهدد   هدد 
 . (6)"خربا  ج ي ام نهنام    ام    إ 

واإفيهنم نالى ا رنم ي هللنب اا ن  ورن  ينالا هلل  ه  ر  اا وى ناله  قطندن وهد  رد  ا فسدن  ي ا  ن 
ونددن انيحالدد  هللنددل هددنإء اا الدد  انردد و    اإئدديتهن  .. .: ) محدد  اه  –قددن  امةددهخ ئددن  هللدد  محدد  هللدد  نيهددا 

وااد وى ند  طننيد ، واإفيهدنم نالهد  هللدنمراو وغدري ، وهد ا رد   ،نسدالم هلل إ   انسالم  واميسنه  متنمه  إردنم ا
اا ددد  وامسدددني ي ا  ن هللنمهسدددن  مكدددنن،  نددد   بمددد  كددد  ب  نبددد  وإميدددنن، وقددد  نالدددج هللنم ددد و ا رددد    ددد  

وإن اادد وى ندد  طنندد  ويل  ،ا ئددمم  ندد  إ   دد  إإ جبمنندد ، وإ مجنندد  إإ هلل رنردد ، وإ إرنردد  إإ هللسددمع وطنندد 
 .(7) (  انسالم  ر   ن ج  ئبنب امهسن  ي امبم  وامنبن  وامن و  ن  ئبه  ا  حن وام نن   ر

                                                           

 (.20، 85/26)فينوحن نهخ ا ئمم اهلل  نهمه   (1)
 .ريها ناله  (2)
 . وا  رسالج (3)
 (.28/26)انرين  (4)
 (.28/81)انرين  (5)
 .449امهب ه  مةهخ ا ئمم اهلل  نهمه ، فاإخيهن ام  (6)
 . 9/289: ام    امس ه   (7)
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وردد  كهدد  امةددهطنن إئددنءا ام دد  هللدد يل ا ردد  وندد م : )  محدد  اه  –وقددن  امةددهخ نمدد  هللدد  دمدد  هللدد  ئددالهج 
وقد   ، سديب  هلل   د  وهد ا  امطنن  م  وه  ر       ه  اانهاله  ام    إ   ون امسمع وامطنن     ن ، هلل  ك  رد  ج

ن نه م ا  م  ر  امكينب وامس   نالدى و د ب امسدمع وامطنند  مد يل ا رد  ي امنسد  وامهسد  وان ةدط وانكد  ، 
واإندرتان نالهد  ي وإ يد   ،فيحد م رنصده  ويل ا رد  (1)"امسع و طع وإن  خ  رنم  و هلد ب ه د   " الىت قن  

الددددن ب وئددددنمل واددددنخل ق  ةددددن  اددددالأ   ي  امكهددددن ، فدددد ن ام دددد  وي رننراليدددد  وي رننق ندددد  ورننه ندددد  ورصددددنحل
احل  بهدد ، وهددن ن امه دد   ونددنرال ج نالددى خهددرب واددنخل نصددن حن ادد ان، وكدد م  ااالهددنء ام اندد ون ردد  هللندد  ، وإ 
جي ز اإنرتان نالى ويل ا ر  ي نيء ر  بم   ن  ننود  انسدالم  وام دنه  ي رصدنحل ج، وإ جيد ز اإفيهدنم 

او وغددري  ونبدد  ام ردد  وانننهدد ا إإ هلل بندد ، ف ندد  إ   دد  إإ جبمنندد  وإ مجنندد  إإ هلل رنردد  وإ إرنردد  إإ نالهدد  هللددنمر
 .(2) (ف ن اا وى ن  طنن  ويل ا ر  ر   ن ج  ئبنب امهسن  ي امبم  وامنبن   ،هللسمع وطنن 

 

                                                           

 .ئبا خت جي  (1)
 .9/266:ام    امس ه   (2)
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 المبح  الثاني
م من لن الجها   لطة ولي األمر في إعالن الجها  وموقاه ممن يد ضد المسلمين وغيْر

ا  المواُنين والمقيمين في الدول اإل المية وغيْر

 المطلب األول
 مُانة ولي األمر في الشرع وحقوقه 

وربي دددهنهتن، و ددد ب نصدددد  إردددنم مالمسدددال   ددد ة ون هللدددد ر    ،إن رددد   اددد   نبهددد ا  هددد  امسدددد   واامننددد 
ومد  نند  م ا ومد  ي ا قطدن  ، وم ازم إرنريد و طهن ن  هللننن و  فهمن ه  ر  الب ق  وخصنوص  ،و  ي  ن هلل  ه 

: ) مبد   ا ردنم  محد   محد  اه نندن ، كننو إرنري   و وإ ي  رسي  ا إ   ئال ب امرالب  وامب ا وام ه  والد    و
فددم هللدد   الدد   ددنر  هللددنه وامهدد م اآلخدد   ن ، ردد  غالدد  نالدده ج هللنمسددهال الددىت اددن  خالههدد  ومسددى  رددري انددنر  

 د (1) (إرنرن  هلل ا  كنن  و فن  ا   بهو وإ   ا  

  ...وبم  انبنء  مالهي   وخةه  ر  اإنبسنم وان نزن  واإخيم  هلل  انسالم 

وا مجنع ر نب  نالى  ن ام نإ إ  سيبهج  ج  ر  رد   رد     د  ج وإ  نهدنهج إإ هللن رنرد  فالد إ ف د  اه 
، فحن د  ااالدا إ  وإا ا رد  فد ال كد  الن د ،م نهنننن  نالى ام دنإ مث و د   احلكدنم م دنع امد   ، وفسد م ا

 .فيهس  نالى  هال ن ر  ك  و  ، إب م إ ام إا  ابحو احلهنا غنهلل 

لََّاَس  َدت   َولَ  ْوالَ َ فْ  ُع اللّ  ه  النَّ  اَ  َُ ْدَض  ُهْم ُ   بَ ْد َ  : قددن  ا رددنم هللدد   امدد    اهللدد  مجنندد  ن دد  ق مدد  ننددن 
و  صدال ان الد م ،  ننن   قنم امسدالطنن ي ا  ن  د فع امبد   ند  ام دنهالم إ  ن اه: ) رننص  (2) اأَلَّْضُ 

وإ سددديب   دددج قددد ا  فيهسددد  ا  ن ورددد  ، فدددم   دددي ج  دددج الدددن ، رددد  هننددد  مي ا ددد  ام دددنإ هللن ددد ج نالدددى هللندددل
 .(3) ..(ناله ن

َُو َفْض لَ   :ن   هلل قنر  امسالطنن  ج هللب م مث ارح اه ننن  نالى نب  ُ نَّ اللّ َه  قدن    َعلَ ع اْلَد اَلم ينَ  َولَ  
 .(4)(و ن  م إ  رن ائيي   ر  امننمل وي ه ا ن به  نالى ف هال  انال ،: ) ا م ئي ي نهسري ه   اآل  

، إمندن ا ردنم   د   بنند  رد  و اود : )ددد  بد   و      ا رن وا   هلل  ه   ا دد   هلي اه ن   دد  ن  مسع ام   دد 
 .(5) (وإن قن  هللرري  ف ن ناله  ر  ، ه ون   ف ن  م  هلل م     ا  ف ن  ر  هلليب حن ا، و يبى هلل 

                                                           

 .0: ف : ا الكنم امسالطننه   ر  نالى  (1)
 .152: امبب ا  (2)
 .49/ف: ص    ا الكنم ي ن هللري  ه  ا ئمم (3)
 .2/204:  و  انننين (4)
 (.1950: )هللنب  بنن  ر  و اء ا رنم، نب اا ن كي،  خ    امبتن   (5)
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ونالدى اامالد  : )وويل  ر  انسالم   ن ج ام نإ    ا  إبا ن    ب   ا رنم امنا هلل  نب امسمم دد  مح  اه ددد
ن جبالد  كد   هدج  ب رد  ، فنمنن   رد  ا ومد  وامد إا واحلكدنم  ن دج   د ا  رد  مجهدع ا ندنم هلل مجدنع  هد  ا ئدمم

 .(1) ( ...انخل كنر  و  ء ك  فنئ  ننر 

:) دددد قددن ونددن  دد   نالددى ن ددهج   دد  وإا  ردد  انسددالم  رددن  وا   هللدد  ه  دد ا دددد   هلددي اه ن دد  دددد ندد  ام دد  دددد 
 .احل  ث (2) ( ...ا رنم امنن  : ئبن    ال ج اه ي هال    م إه  إإ هال 

و الحا هلل  ك  ر  ويل نهأن  ر   ر   ، ام إ   امن مىان ا  هلل  انال  : ) قن  احلنف  اهلل  الا 
 .(3) (انسالم  فن   فه 

 .(4) (مهس ف ال  نب  امسالطنن امنن    نب  إإ ن  ر ئ   و رال  رب ب: ) وقن  اهلل  مجنن 
ور  ه ن فب   و   م  امة ع انط   الب قن  إ سع  ال  ر  ام نإ اميحال  ر  ن  و اا وى ناله ن  و 

 .ناميبصري فه 

إ ددداا  ام دددنإ خبدددري ردددن ن مددد ا امسدددالطنن  : )اه ددددد نددد  ئددد   اميسدددرت  ق مددد  وي هددد ا نبددد  امبددد ط  ددددد  محددد 
 .(5) (وإن ائيته ا       فس   نهنهج و خ اهج،  االأ اه  نهنهج و خ اهج، ف ن ن م ا ه   ، وامنالمنء

قدن  اهللد  ، ه د    د  اه ي ا  نوا يمندو كالمي دن و ، ق  دو ا رد ، ف با قنرو ام نه  ةب ال وإا ا رد 
، و السدد و امبهددنم مانرن ددن، وإبا قنرددو ام نهدد   دد   احلبدد ال ام ا بدد  : )  هللندد   ن بكدد  البدد ال وإا ا ردد مجنندد

 .(6) (وا يمنو امكالم  وانيص م، و خالصو، وان اننا ن اقن ن اهو امبال ب

 ،  وي ان ةددط وانكد   و  د ا ناله ددنو د ب امسدمع وامطنندد  ي امنسد  وامهسد: ورد   ن دج البد ال ويل ا ردد  
فبددد   مجدددع  هددد  امسددد   واامننددد  ي كددد  نصددد  وي كددد  رصددد  نالدددى و ددد ب امسدددمع وامطننددد  مددد إا ا رددد  رددد  
انسالم  وإن  ن وا وهالم ا وإن فا وا وفسب ا رن مل  د ر وا منصده  وهد ا  اد  ن دهج رد   اد  ج خمفدن   هد  

  .ا ه اء وامب ع

ََْعُتْم ف   ي يَ  ا أَ  : قدن  ننددن  ُُْم فَ    ن تَ نَ  ا ُ يدُ  وْا الرَُّ   وَل َوُأْول   ي اأَلْم  ر  م   ن ُ يدُ  وْا اللّ  َه َوَأ ي َُّه  ا الَّ  ذ يَن آَمنُ  وْا َأ
ٌر َوَأْحَسُن تَأْ  ي ْ ََ ََل َف  ر    َ  . (7) و يال  َ ْيَء فَ ُر ُّوُ  إ َلع الّله  َوالرَُّ ول  إ ن ُكنُتْم تُ ْ م ُنوَن ُ الّله  َواْليَ ْوم  اآل

                                                           

 .2/204: ق ان  ا الكنم (1)
 .1/025: كينب اماكنا، و خ    رسالج( 660) 1/248هللنب ر   الس ي انسا    ي   امصما ، كينب امصما،  خ    امبتن   (2)
 .1/245: فيأ امبن   (3)
 .50:ف : ق ان  ا الكنم (4)
 .162 –5/160: مالب ط اانرع  الكنم امب آن  (5)
 .64:ف : ص    ا الكنم ي ن هللري  ه  ا ئمم (6)
 .59: ام سنء  (7)



25 

 

وامددد   نالهدددد  مج ددد   امنالمددددنء ردددد  امسدددالال وااالددددال  ن انددد ا  هللدددد و  ا ردددد  ه دددن هددددج ا رددد اء وامدددد إا مدددد  و  
و و  ا قدد ا  ي بمدد  هللنمصدد اب :))ام صدد ف امصددحهح  امصدد هلل  ي بمدد  قددن  اهللدد     دد  امطددرب  دددد  محدد  اه دددد 

: إ  ق مدد  ...ر  هللطنندد  ا ومدد  وامدد إاهللددن  هددج ا ردد اء وامدد إا مصددح  ا خبددن  ندد   ئدد   اه : قدد   ردد  قددن 
وردد  وإا انسددالم ن  ون ، كددنن رنال رددن   ن امدد     ردد  هللطددنني ج ننددن  بكدد   ردد  بو   ر نددن هددج ا ومدد ..... )

و ندد  إ طنندد  جتدد   الدد  فهمددن  ردد   و هددي فهمددن مل نبددج الادد  و  هللدد  إإ مألومدد  امدد    .... .غددريهج ردد  ام ددنإ
، فد ن نالدى رد   رد وا هللد م  طدنني ج، مدن  رد وا هللد   نهدي ج ندن هد  رصدالح  مننرد  ام نهد  مام اه نبن   طنني ج فه

 .(1) (وك م  ي ك  رنمل  ك  ه رنصه 

وه ددن  امكثددري ردد  احلبدد ال ام ا بدد  مدد إا ا ردد  ندددن    نهدد  امدد ص وا مجددنع وقدد  ائدديهنن  هدد  امنالدددج ي 
  .(2)بك هن ي ر نهن

 المطلب الثاني 
 قة ُولي األمر الواَّبات المتدل

نبدد م ي انطالدد  امسددنهللا هللهددنن ركنندد  ويل ا ردد  ي امةدد ع وبكدد  الب قدد  ام ا بدد  نالددى ام نهدد  إمجددنإ وبمدد  
امن    رد  ام ا بدنم  وق   و بو امة  ن  نالى ويل ا ر  ،مهيمك  ر  امبهنم من و   ناله  نالى ام    ان  هلي

 ئنئددنن  الددام ويل ا ردد  امبهددنم  مددن ورددن نصدد  إإ ردد  امدد  جيدد  نالهدد  اإ ي ددن  ي صصددهال ن، وه ددن  وا بددنن 
 :    صصهال من ومهن 

 ئهنئ  ام نهن هلل   –1     .اله  ام    –2

وامددد    الارددد  رددد  ا رددد   امننرددد  نةددد ا : "و يهددد ع نددد  هددد    امددد ا ب   رددد   كثدددريا  مجال دددن اندددنو    هللب مددد  
 : (3) نهنء

مجدع نالهد  ئدالال ا رد ، فد ن ادج ربيد ع  و زا  بو ندب   ن د ، اله  ام    نالدى  اد م  انسديب ا، وردن   : ا و  
 و هلددأ مدد  احلادد ، وهللدد  مدد  امصدد اب، و خدد   مددن  الاردد  ردد  احلبدد ال واحلدد و ؛ مهكدد ن امدد    د وئددن ردد  

 .خال ، وا ر  ن  ن  ر  زم 

ندد حن هددنمل، وإ ن ههدد  ا الكددنم هللدد  انيةددن    ، وقطددع ااصددنم هللدد  اني ددنزن  الددىت ننددج ام صدده ، فددم  ي: امثددنين
 .  نال ر ال م

                                                           

 .521دد  2/520: دد ان   نهسري اهلل  كثري 5/250:  نرع امبهنن مالطرب  (1)
 د  ا الكدنم ي ند هللري  هد  اإالكنم امسدالطننه  مالمدن و  ، هللد اوع امسدال  ي طبدنوع انالد ، جممد ع امهيدنوحن إهللد  نهمهد ، ص  :  ن   ي بم   (2)

 .ا ئمم، امنبه ا امطحنو   رع ن ال ن إهلل   ر امنا، الب ال ام اني وام نه  إهلل  نثهم 
 .وق  نبع اننو    نالى بم  امكثري ر  ا وم  رع نهصه  وهللهنن (3)
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محن دد  امبه ددد  وامدد ب ندد  احلددد ع؛ مهيصدد   ام ددنإ ي انندددن ش، و  يةدد وا ي ا ئددهن  آر ددد  ردد  نر  ددد  : امثنمددث
 .هلل هس  و رن 

 .إقنر  احل و ؛ ميصنن دن م اه ننن  ن  اإني ن ، وصه  الب ال نبن   ر  إنم  وائي م : وام اهللع 

نمنددد ا اننننددد  وامبددد ا ام افنددد  الدددىت إ ن هددد  ا نددد اء هللرددد ا   ي كددد ن فه دددن د ردددن،  و صصددد  امثرددد   هلل: واادددنرس
 . سهك ن فه ن نسالج  و رننه   رن

  ن  ر  ننن  ا ئمم هللن  ام ن ا الىت  سالج  و  د خ  ي ام رد ؛ مهبدنم ةدا اه نندن  ي إه دن   : وامسن إ 
 .نالى ام    كال 

 .الى رن  و ب  امة ع نصن وا ي ن ا ر  غري خ   وإ نسال بن   امهيء وامص قنم ن: وامسنهللع 

نبدد    امنطن ددن ورددن  سدديحا ي هللهددو انددن  ردد  غددري ئدد   وإ نبيددري، و فندد  ي وقددو إنبدد ع فهدد  وإ : وامثددنر  
 .ن خري

ائدديكهنء ا ر ددنء ونبالهدد  ام صددحنء فهمددن  هدد ن إمدده ج ردد  ا نمددن  و كالدد  إمدده ج ردد  ا ردد ا ؛ ميكدد ن : امينئددع 
 .نمن  هللنمكهنءا ر ب ط ، وا ر ا  هللن ر نء ده ه ا 

وإ  ندد     ن  بنندد  هلل هسدد  رةددن ف  ا ردد  ، ونصددهأ ا الدد ا ؛ مهدد  ل هللسهنئدد  ا ردد  وال ائدد  انالدد ،: امننندد  
 .(1)نالى اميه  ل نةنغم هللال ا  و نبن ا، فب  خي ن ا ر  و رش ام ناأ

ون امدبم  وامنبددن  ومدن هللبدا  ددج انصدنخل اآلنهدد  مجنن دن ئهنئدد  ندن ، وهدي البد ال نيكهددال ردع واقدع امنصدد  
 .وانسيبباله  و  فع ن  ج ان ن 

 المطلب الثال  
  لطة ولي األمر في إعالن الجها  وما يتدلق ُه

امدد   ائدديب  نالهدد   هدد  امسدد   واامنندد  وبكدد و  ي كيدد  امنبنودد   ه ددن  رهن قدد  انبي ندد   ن ا رددنم هدد  
 :  وجي   بن  ور  ا  م  ام  ائي م ا  ن ي و  ب  بن ا رنم ي اا ن ان  ع ي ن هللري  ر   اا ن

دْ  و اود  َو ُديدََّبدى هللد ، إمندن ا ردنم ُ  َّد   :"قدن  ال  ث  ر ه   ا   هلدي اه ن د  ند  ام د   فد ن  رد  ،  ُدَبننَدُ  ره
 .(2)"وإن   ر  هللرري  كنن ناله  ر  ، هلليب حن اه وَنَ َ  كنن م  هلل م       

                                                           
 – 210: غهددددنم ا رددددج ف ،11 – 10: ،ا الكددددنم امسددددالطننه   ر  نالددددى ف20 – 25: ا الكددددنم امسددددالطننه  مالمددددنو    ف: ان دددد  (1)

 .8/811: ، ون   ر ي ى ا  ا ام مالب  ي190
 .واماله  م ( 2142)ورسالج ( 1950) خ    امبتن    (2)
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   كنمسرت  ن  مي ع امند و رد   بحن انسدالم ، ومي دع ام دنإ " ا رنم ُ  َّ : "ق م  :" و   مح  اهقن  ام 
    ُبنندُ  ":  بنن  رد  و اود " :ورن  وخينف ن ئط ن ، و يبه  ام نإ، هللن  ج ر  هللنل، وهللمي هلله   ا ئمم،

 .(1)"رن  امكهن  وامبرنا واا ا ى وئنو   ه  امهسن  وام الج رطالبن  

 ن  مي دع امند و رد   بحن انسدالم ، و كدال  بحن هللن د ج ند  هللندل، واند ا  هللن ردنم كد  :"وقن  اهلل  الا 
 .(2)"قنوج هلل ر   ام نإ

 .(3)"ه ا نص  ي ان  هل ع: "وقن  امةهخ انخل امه زان

 :نكيهي هللبنل ر  ن، و ق ا   ه  امنالج ي و  ب  بن ا رنم ي اا ن  كثريا

 .(4)"ن  ر ك  إ  ا رنم وا ي ن  ، و الام ام نه  طنني  فهمن   ا  بم  ر  اا :"قن  اهلل  ق ار 

فددد هج إ خي  ددد ن إإ هللددد بن ا ردددري؛  ن  رددد  احلددد ب ر كددد   إمهددد ، وهددد   نالدددج هللكثددد ا امنددد و :"وقدددن     دددن  
 .(5)"وقالي ج، وركنر  امن و وكه هج فه بري  ن    ع إ      ؛  ن   ال   مالمسالم 

، وإ جيد ز امرداو إإ هللد بن ا ردنم:"– محد  اه– هلل  امربكدنم نبد  امسدمم اهللد  نهمهد   وقن  امةهخ جم  ام   
إإ  ن  هن أ ج ن و  خُيةى َكاَلُب  
 .(7)"هللن بن فهسبط (6)

إ جيدد ز غدداو ااددهش إإ هللدد بن ا رددنم ر مددن كددنن ا ردد ؛  ن انتنطدد  :"قددن  امنمردد  اهللدد  نثهمدد   محدد  اه
هللددنمراو واا ددن  هددج وإا ا ردد  ، ومددهس  فدد ا  ام ددنإ، فدد ف ا  ام ددنإ نبددع  هدد  احلدد  وامنبدد ، فددم جيدد ز  الدد   ن 

نف ن كاَلب  فحه أ   ج  ن   افن ا ند   نهسد ج  راو  ون إبن ا رنم إإ نالى ئبه  ام فنع، وإبا فن  هج ن و خي
وإمنن مل جيا بم ؛  ن ا ر  ر    هللن رنم، فدنمراو هللدم إبند  افيهدنم ونند   نالدى الد و  ، و ند  . مين  امبين  إبا  

مدد   ددنز مال ددنإ  ن  ردداوا هللدد ون إبن ا رددنم  اددبحو انسدد م  ف  هلددى، كدد  ردد  نددنء  كدد  ف ئدد  وغدداا، و ندد  مدد  
بمدد  حلصددالو رهنئدد  ن همدد ، فبدد  نيا ددا طنوهدد  ردد  ام ددنإ نالددى  هددج    دد ون امندد و، وهددج  ركدد  ام ددنإ ردد 

َوإ ن َُائ َاتَ ان  م  َن   :     ون اا وى نالى ا رنم،  و     ون امبردي نالدى طنوهد  رد  ام دنإ، كمدن قدن  اه نندن 
نَ ُهَما فَ  ن َُ َرْت إ ْحدَ  َر  فَ َقات ُلوا الَّت ي تَ ْبر ي َحتَّعاْلُمْ م ن يَن اقْ َتتَ ُلوا فََأْصل ُحوا َُ ي ْ َْ َُْما َعَلع اأْلُ تَا يَء إ لَ ع َأْم ر   ا

                                                           

 (.21/180)ن   رسالج مال  و   (1)
 (.286/ 6)فيأ امبن    (2)
 (.55/ف)اا ن  و هل اهللط  امة نه   (3)
 (.28/26)انرين  (4)
 (.84–28/88)انص   امسنهللا  (5)
 (.1/116)انناج ام ئهط .  با  ون  :  فنو ن   َكاَلَ  فمن:  بن . ن   و با :   : اَلْب ُ كَ  (6)
 (.1/200)ال   ي امهب   (7)
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نَ ُهَم   ا ُ اْلَد   ْدل  َوَأْقس    طُوا إ نَّ اللَّ   َه ُيح    بُّ اْلُمْقس    ط ينَ  فَ     ن اللَّ   ه   ، فال ددد   [9:احلاددد ام] فَ   اءْت فََأْص   ل ُحوا َُ ي ْ
 .(1)"هلل بن ا رنمإ جي ز امراو إإ  –    ن–ا ر   امثم   ومرريهن

دن مالرداو و بد   ااهد   هلل هسد  :"وقن  امنمر  انخل امه زان  ند  رد  ادمالهنم ويل ا رد   ن  كد ن  ه ن 
 هندد  بمدد   رددن إبا كددنن انسددالم ن إ  سدديطهن ن قيددن  امكهددن  ف ددج  ن الدد ن   و  ددنر  ناله ددن كمددن كددنن ام دد  

  ر  هللنب ام فنع ر    ا  هللم هج  و غاحن هللم هدج فد هج اا ن  إ   ن  ب  وا، ومك   ك ن قين ج ي ه   احلنم
 بننال هج  فنن ن ن  ال رنهتج، و رن إبا كنن فه ج ق ا ف هج  بننال ن قيدن  طالد  م ةد  ا ئدمم وهد ا  كد ن صدو 
 ا    نب هن ويل  ر  انسالم  و ي إهن هلل هس   و  نر  ناله ن ر     ب ن   وه ا نديء رند و  ي كيد  اا دن  

امنبنودد ؛  ن  كدد ن رددع ا ردد اء و كدد ن رددع ا ومدد  هددج امدد     ي مدد ن  ردد   اا ددن  وصددو  ا دد  واالدد ا، رددن وكيدد  
 كدد ن ه ددن   ا ددنم ومجننددنم هدد ا هللصدد  فهدد  اخدديم  هللدد  اامننددنم وهللصدد  فهدد  ن ددنال  هللدد  اامننددنم وإ 

 . (2)" صال ن إ  نيء

نالددى اا ددن  رددع ا ومدد  و ن كددنن ا  دد  ا  وفبدد  نددص نالمددنء  هدد  امسدد   واامنندد  فهمددن ئددط و  ي نبنودد هج
 :ور  نص ا ج نالى بم 

 .(3)"وامراو رننه رع ا ر اء إ    م امبهنر  امبَد   وامهن   إ  رت :"قن  ا رنم  مح  هلل  ال ب   مح  اه

هج هللد َّ : واحلُج واا نُ  رن هلهنن رع  ويل ا ر  رد  انسدالم :"ي نبه ن  – مح  اه–وقن  ا رنم امطحنو  
 –اله د  اه–قدن  امةدهخ امنمّرد  ادنخل امهد زان ". وفن  هج، إ  قهنم امسدنن ، إ  بطال مدن نديء وإ   ب د من

وإ ُ ةددرت  ي ا رددنم امدد    بددهج احلددج واا ددن   ن  كدد ن غددري " :– محدد  اه–رنالبددن  نالددى كددمم ا رددنم امطحددنو 
ام  ن  مل خي ى رد  ا ئدمم فهاد  اا دن  واحلدج ننٍف، فب   ك ن ن    هللنل اننناي وانتنمهنم، مك  رن  

 .(4)"رن 

ونبددهج فدد ن اا ددن  واحلددج رددع  ومدد  انسددالم  ي كدد  :"وقددن  ا رنرددنن  هللدد  ز ندد  امدد از  و هللدد  الددنمت امدد از  
و ن اا ن  رنن ر  هللندث اه ندا و د  نبهد  نالهد  امصدما وامسدمم إ  قهدنم امسدنن  ردع  و  ا رد  .  ه  وزرنن
 .(5)"انسالم  إ  بطال  نيء ر   وم 

                                                           

 (.1/11)امة   انميع  (1)
 (.40/ف)اا ن  و هل اهللط  امة نه  مالنمر  انخل امه زان  (2)
 (.2/144) ا   امس   م رنم  مح   هلم  طببنم احل نهللال   (3)
 (.290/ف)مينالهبنم انتيص ا نالى امنبه ا امطحنو   ا (4)
 (.1/299)ن    ا   انيبن   ه  امس   واامنن   (5)
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وانالددج  ن  دد   امسددالطنن إ  ُدد بص ف   دد  ردد  فدد اول اه نددا و دد  امدد  افرت هلدد ن :"وقددن  ا رددنم امرب ددن   
اامنندد  : ؛  نددين–إن نددنء اه ننددن –،  دد    نالددى نهسدد ، ونط ندد ، وهللدد   رندد  نددنم مدد نالددى مسددنن نبهدد  

 .(1)"ن ك  فه  فال  نهي  واا ن  رن ج، وك  نيء ر  امطنننم فة ،واامن 

و دد ون   ددن  امكهددن  رن ددج، وإن  :"وقددن  ا رددنم  هللدد  هللكدد  ا مسددننهالي النكهددن  نبهدد ا  هدد  امسدد   واامنندد 
 .(2)"كنن ا    ا

و دد ون إقنردد  احلددج واا ددن  واُامددع " :ي امنبهدد ا ام ائددطه   – محدد  اه –وقددن  نددهخ ا ئددمم اهللدد  نهمهدد  
وقددن  ا رددنُم امةددهخ دمدد  هللدد  نبدد  ام هددنب  محدد  اه ي نبه ندد  . (3)"كددنن ا  و فّاددن ا   هللدد ا ا  ، وا نهددن  رددع ا ردد اء

و  حن اا ددددن  رن هلددددهن  رددددع كدددد  إرددددنم هللدددد ا  كددددنن  و فددددن  ا  واددددما اامنندددد  خاله ددددج : "امدددد    ئددددال ن  هدددد  امبصددددهج
 .(4)" نواا

و ن ندد   اا ددن  رددع :"ن  هللب مدد نم اهللدد  ق اردد  انهنئدد  انرتنبدد  نالددى ندد   اا ددن  رددع ا ومدد  امهاددددددوهللدد  ا ر
  فسددن  دددددامهددن    ُه ددي إ  قطددع اا ددن ، وه دد   امكهددن  نالددى انسددالم  وائيأصددن ج، وه دد   كالمدد  امكهدد ، وفه

 .(5) ["152: امبب ا] َوَلْوالَ َ ْفُع الّله  النَّاَ  َُ ْدَضُهْم ُ بَ ْدَ  لََّاَسَدت  اأَلَّْضُ  : ن هج، قن  اه ننن 

حند  ند حن :  هد  امُسد   واامنند   ب مد ن: "... – محد  اه –امنمّرد  دمد  هللد  ادنخل امنثهمد  قدن  امةدهخ 
و ُبهمدد ن ، ومدد  كددنن فنئددبن  ، وكدد م  إقنردد  اا ددن  رددع ا رددري، إقنردد  احلددج رددع ا ردد اء ئدد اء كددنن ا  هللدد ا ا   و فاددن ا  

 ن ،    واامننددد  مددد   ج هللُندددُ  ن ددد ف هددد  امُسددد. هللددد   صدددالي ي  الالددد ، اا دددن  ردددع  ردددرٍي إ  صدددالي رن دددج اامننددد 
فمددن امدد   فدديأ هللددنب امهددح وامبيددن  هللدد  . وجتُدد  إ  فددح ن همدد ، انتنمهددنم ي هدد   ا ردد   رنصدده  ه و ئدد م 

فدريحن  هد  امُسد   واامنند  و د ب إقنرد  احلدج واا دن  ! انسالم  واإخيم  ي اآل اء إإ اا وى نالدى ا ومد و
 .(6) ..."ّان ا  رع ا ر اء وإن كنن ا ف

 – محد  اه–  انالد  نبدد  امنددا ا هللد  نبدد  امد مح  آ  ئدن  دددددن   ا  هللندل ام دنإ ند  كدنن صدو وإ دددددو د ا ن
امةددهخ نبدد  اه هللدد  نبدد  امالطهددال هللدد  نبدد  : امردداو واا ددن   ون إبندد  ونالمدد  كيدد  مجنندد  ردد   ومدد  امدد ن ا وهددج

وامةدهخ دمد  هللد  نبد  امالطهدال  مح دج اه ، محد  هللد  نيهدا وامةهخ ئدن  هللد ، وامةهخ الس  هلل  الس ، ام مح 
 :ونن  نء فه ن، نب  امنا ا ني ّم  نصهحي  ي بم ننن   ئنم   إ  انال  

                                                           

 (.200/ف)ن   امس    (1)
 (.05/ف)انيبن   وم  احل  ث  (2)
 (.211/ف)امنبه ا ام ائطه   (3)
 (.8/0)جمم ع رنمهنم امةهخ دم  هلل  نب  ام هنب  (4)
 (.28/24)انرين  (5)
 (.881–1/880)امنبه ا ام ائطه  مالةهخ اهلل  نثهم   ن   (6)
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، وهد  اإئديب ا  رد   ون إردنر ج، و خ   اميهّ ال ي  ومي ج، و    ن  ر  ا      ااال  نالى  ه  ا ئمم"
 هدن ، وإقنرد  احلد و ، وهللد   ام رد  مالننرد ، ورصنحل  امن وّ ، البهب  اا ن ومل  نالم ا  ن ، هللانم ج  ن  هلل ه  اا ن 

: فنم ا د  نالهد  :إ   ن قدنم ا.... إإ هلل إ يد ، وإ  الد  رد  ام نهّد  َ ْخد   ي بمد ، ىليّص  هللن رنم وريناّلبد  هللد 
 د  مد  ادنال  و ردري ر، و ند  إ  رداو  الد  رد   هد  هاد  إإ هللد بن ر د ، اله   ر  ا ئمم ند  اميمند  هللد 

وبك ندن هد ا ، ونردنفالكج خالد  كبدري، و بع هللسب  ةدن   ج، مأم  يمن وا ي ا ر ، ونسّ  امبنب ن  ج مجال   ، رطه 
، و نه   نالى ردن محالد ، واه مي   م   ر  ن   ، وخ و  ن ر  كيمنن امنالج، قهنر ن هللنم ا   ر  ام صهح  م 

 .(1)"هد2881ئ   . واالى اه نالى دم 

 اا ن  هللرري  بن ا رنمو رىت  ك ن

امد   نالهد   هدد  امنالدج  ن اا دن  هللرددري إبن ا ردنم إ  كدد ن؛ ئد اء ي   دن  امدد فع  و امطالد  إإ ي النمدد  
ي هد   احلنمد   سدبط  ، ين   فه ن ا بن إإ  ن  ُ نَ ج انسالم ن ي نب   ا هدج وإ ميكد  ج  ن  سدي بن ا ا ردنم

مسندو  ر :"فب   نء ي رسنو   مح  هلل  ال ب   وا   اهلل د  نبد  اه. نالمنءمين    كمن نّص نالى بم  مجع ر  ام
، إ: قدن . فد ن خ  د ا هللردري إبن ا ردنم: قالدو  ر.  ب   إبا  بن ا رنم امب م   نه ج ام هري فم هللد إ  ن خي  د ا

م فددد      ن  كددد ن وإ ميكددد  ج  ن  سدددي بن ا ا ردددن، إإ  ن  كددد ن  هدددن أ ج  رددد   رددد  امنددد وّ ، إإ  ن  ددد بن ا ردددنم
 .(2)"بم   فنن  ر  انسالم 

وإ جيددد ز مالمسدددالم   ن  بدددننال ا هللددد ون إبن إإ ي النمددد  واالددد ا إبا :"وقدددن  امنمرددد  امةدددهخ ادددنخل امهددد زان
 .(3)" ن ه ا  فع خط  ؛ مه ج ن و خية ن كالب ، ف هج   فن ن  هللنمبين  وإ هللينى إ  إبن ا رنم

م ي  هلدبط رسدن  اا دن  هلل هللطد  هللنم إ د   ن هد ا ردن  صدالأ ام دنإ ومي دع و  ا اميب    ن  د  الكمد  ا ئدم
امه  هلى  رن اميص   هللنمننطه  امنناه   و هلل  و  ا فنن  ف  ا رن ند   اد  ا اا دن  و  حن إ  ا  هدنب اند ر م 

نسددالم  وهدد ا هد  واقددع ا، و سددي    اننصد ر  هلل ددنء نالددى بمد   امد    ياددنوز ام د اهللط وإ  نيددرب   دد  ام إ د ،
 .امه م ومألئال هللسب  ه ا امي ههال ام    سيت م ام ص ف  ون ف ج امنالمنء واه انسيننن

  

  

                                                           

 (.96–9/95)ام    امس ه   (1)
 (.2/151)رسنو  ا رنم  مح  إهلل   نب  اه  (2)
 (.84–88/ف)اا ن  و هل اهللط  امة نه   (3)
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 المبح  الثال 
م من المواُنين  الدمليات القتالية التي تشن ُا م الجها  ضد المسلمين وغيْر

ا   والمقيمين في الدول اإل المية وغيْر

 المطلب األول
 حقيقة الدمليات القتالية

 ،و ند  ر د   هللد يل ا رد  إ   نزند  فهد   الد  ،م ي انبنالدث امسدنهللب  هللهدنن البهبد  اا دن  وغن يد  و ه افد نب 
 ، رددن رددن  بددع ردد  نمالهددنم قينمهدد   هلدد  انسددالم  والكددنر ج و هلدد  غددري انسددالم  هللنمدد اخ  وااددن ى هللنئددج اا ددن 

ومد ا مدام هللهدنن البهبد  هد    ،امس دنوه  ر  هللنب نسمه  ا نهنء هللردري  ،ف  ا ي البهبي  مهس ر  اا ن  ي نيء
 :مهيب  م ن  هن ن ن  اا ن  امة ني  ،امنمالهنم

 .مه  د م( نماله )وه ا اماله   ،ر  انصطالحنم انننا ا وه  مجع نماله ( امنمالهنم ) مه  

كالمد  د  د  نطالدا نالدى مجالد   نمدن  ُصد م   د ا  :" نء ي انناج ام ئدهط ن د  نن  دال كالمد  امنمالهد   هدن 
 .(1)"نان ،  بن  نماله    االه   و ال هلله   و رنمه خ

 هلد   ،نب م  ن مجنننم إ هنهلله  ر  مد  رسدالح  هللنئدج اا دن  نمن  إ  اره   :و رن رن نهن كناطم  ف ي
 .انسالم  والكنر ج وانبهم  ي هللم هج

ا  المداصر لماهوم وكذلف ا ,وْذ  األعمال في حقيقتها ينطبق عليها تمام االنطباق ماهوم اإلَّْ
لف لما يأتي لف ألنه ال ينطبق عليها  رط من  روط الجها  َو  :الشرعي للحراُة َو

 .هلل  نسي    احلكنم هلل   ن  اميكهري  و غري بم ،  هن إ ننيم  ام إ    -2
هَّ ٍ : )  ب    مهس  ن  ا   وا هلح  هلل  جت  ي انهن     ا نم كثريا ن فع وام    -1  ،ر  قُيه  صو  ا   ُنم 

اَل    نهاله   ،نصبه   و   ص  نصبه    ن   .(2) (َفبهيدْ
 .إ      فه ن إ  ق ا  و  هلنال وإ ن اني ق ان  امة  ن  -8
 .ونسبط ن نهي ن هللةب  إ ختهى، نيانوز امن    وان ا ها  -4
نسي    انسالم  هلل  اوع ىلياله  كمن نسي    اننص ر  ر  غري انسالم   ون انيبن  رن  ج ر   -5

 .نصم  وال ر 

                                                           

 .َنمه : رن ا  611:انناج ام ئهط ف (1)
 . وا  رسالج (2)
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آإم احل ب ننيم  رن ه  وئهال  مبي  ا نهس واإنيحن  ال م ةا   ن بم  ائية ن  وغري بم   ي -6
 .ر  انهنئ 

ونالهد  فد ن امبدنوم   د   امنمالهدنم ا   ارهد  خدن   ن نالدى ا ردنم رهدن ق ن امنند  انسدالم  ئدنن ن ي 
قطدنع امط  دا الدى  هدن جتمدع هللد   نمدن  ا  ن هللنمهسن  وم ا ف هج ةس  ه   انهنئد  ميكد  نكههدال  فندن ج ن

، وهدددج قددد م رهسددد ون ي ا  ن   خددد ون  رددد ا  ام دددنإ و بيالددد هج وخيههددد ن امط  دددا، اري نددد ا نددد  طننددد  ا ردددنم
فهمي ن ن ند  طننيد   و  ورد ن ، ونص فنم امبرنا ر  الهث اا وى نالى ا رنم (1)وخ   ا ن  قب ي  هللرري ن و  

 و كث  احل نهللالد   هدج قطدنع ط  دا  ن ا نه ا  سريا فنام    وهج احل هه  وامةنفنه إإ  ن  ك (2)خالن ، مي و   ئنود
مكد  ا قد ب ي ند هج  هدج ، (3)إ  فيأ هللدنب امهدح وإندم   رد ا  ام دنإ هللد ن حن امي و د الىت إ  ه ى بم  

، بددددريا ةددددب  ن اادددد ا ى وهددددج امدددد    خي  دددد ن نالددددى ويل ا ردددد ، و كهدددد ون ردددد  خددددنمه ج، و كهدددد ون ر نكدددد  امك
وكمن بك م ه ا ه  ا مها وا مصدا هلليالد  اامنندنم  (4)و سيحال ن  رنء انسالم  و ر ا ج إإ ر  خ ى رن ج

 .هللنم    إ   فكن هن ورنيب ا هتن ورن نب م هلل  ر   نمن  إ  اره 

  المطلب الثاني
 حُم الدمليات القتالية 

جيدد   هددن قدد  اندديمالو  ،    يسددب ن إ  ا ئددممام ددنه  ي هدد   امنمالهددنم امبينمهدد  امدد   بدد م  ددن هللنددل ردد   
ورددن  ددن   إمهدد  ردد  قيدد  ا نهددس  ،اميكهددري مالمددنر   ومدد إا  ردد هج: نالددى كثددري ردد  اادد اوج امكددربحن وردد  بمدد  

وا خدددم  هللدددن ر  امندددنم ف دددم نددد  ائدددي اا  امطنقدددنم وهددد   ا رددد ا   ،ون و دددع اآلر ددد  ،اننصددد ر  هللردددري الدددا
وائدديثن ا  ندد او ن  ، ةددآم امننردد  ورددن  رتندد  نالددى بمدد  ردد  إ هلددنن  ا ردد  ونه ق ددنوانبدد  ام وانميالكددنم وان

 .ونسالط ج ناله ن وغري بم  ر  انهنئ  امن هم 

ف ي ْ ذا الدص ر عل ع أن ْ ذ  الدملي ات محرم ة اليج َو القي ام ُه ا وال  لذلف اَّتمدت كلمة الدلماء
لوَّ  و  المش  اَّكة أو التأيي  د أو النص  رق أو المش  اَّكة فيه  ا ُ  الناد أو ُالم  ال أو ُ  الرأَ أو ُ  أَ وَّ  ه م  ن ا

 :ويدل لما  بق ما يأتي  ,السُوت عليها ُدد الدلم ُحقيقتها وحقيقة من يقومون ُها
 هددج هلليددنط ن  ندد  اإاليهددن  ي احلكددج نالددى انتددنمال هللكهدد   و  ،ردد   ادد    هدد  امسدد   واامنندد :  وإ 

و ه قدد ن ي بمدد  هللدد  امكهدد   ،امهندد   و امبدد   كهدد  الددىت  يبدد  هللنمدد مه  امبددنطع  ن هدد ا ،ندد    و هالددج  و فسددا
                                                           

 .9/8، انرين 5/402ين الينى ، رر6/824، ر اه  اااله  6/99فيأ امب     (1)
 .9/5، انرين 5/899، ررين الينى 6،101، ر اه  اااله  4/162الننه  اهلل  ننهلل     (2)
 .9/8انرين  5/404ررين الينى  6/99فيأ امب     (3)
 .9/4، انرين 5/402، ررين الينى 2/201، الننه  امن و  6/200فيأ امب     (4)
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وصبددا ندد و  اميكهددري ي  ،فددم هللكمدد ن نالددى نددتص هللنه دد  هللكهدد  إإ هللندد  قهددنم احلادد  ام ئددنمه  نالهدد ، وامكددنف  
 .الب  وانيهنء ان انع ر  احلكج هلل 

اا دددد  و ،ومدددد  ا ج ام ا هلددددأ انسدددديبهج ي بم  ،واا دددد  هلل ادددد    هدددد  امسدددد   واامنندددد  ي هللددددنب اميكهددددري
ردد   ن دج ا ئددبنب امد  محالددو هدد     هللدنب هدد   امنمالهدنم ا   ارهدد  نالددى ، مبناد  امةدد  ن  وق اند هن امننردد  

إب مد  وقهد ا نالدى ام صد ف امةد نه  امكثدريا امد  ، اا  ا وا ق ام نالى نكهري  ه  ا ئمم هللرري  مهد  وإ هلل هدنن 
م نهددد  امةددد    نالدددى بمددد  إ نددد ن ا نددد  غددده ج الددد  م  نددد  اميحددد    رددد  نكهدددري انسدددالم  وردددن ن دددم ي  رددد  ا

 .(1)و هلم ج و  ال ج

ند ن  ي بمد   ،مث إن اميكهري الكج  ن ني رد   الكدنم امد    مد   ئدبنهلل  و هلد اهللط  وند وط  ور انند  وآ دن  
امكهددد  الكدددج نددد ني وإمندددن  ثبدددو : ".. نددد ن ئدددنو  ا الكدددنم امةددد نه  قدددن  ندددهخ ا ئدددمم اهللددد  نهمهددد   محددد  اه 

فال دد ا كددنن  هدد  امنالددج وامسدد   إ  كهدد ون ردد  خددنمه ج وإن كددنن :" وقددن   محدد  اه . هددد.ا(2) ..." هللن  مدد  امةدد نه
بمددد  انتدددنمال  كهددد هج؛  ن امكهددد  الكدددج نددد ني فالدددهس م نسدددنن  ن  ننقددد  مثالددد  كمددد  كددد ب نالهددد  وز  

هددري الددا ه فددم وكدد م  اميك ،هلل هالدد  مددهس مدد   ن نكدد ب نالهدد  وندداين هلل هالدد   نَّ امكدد ب وامانددن الدد ام  حلددا اه
 كهددد  إإ رددد  كهددد   اه و ئددد م  و   دددن  فددد ن نكهدددري امةدددتص اننددد  و ددد از قيالددد  ر قددد   نالدددى  ن نبالرددد  احلاددد  

 .هد.ا(3) ..."ام ب    ام   كه  ر  خنمه ن وإإ فالهس ك   ر      نهأن ر  ام     كه 

ا هلدد ج و رد ا ج د ردد  فددم هللدد  ندديء  ن  رددنء انسددالم  و ن  ، ردد  ا ادد   اجملمددع ناله ددن هللد  ا ردد  :  ننهدن 
و ددد ب كمددن انهبدد ا نالددى   ،اميندد ن مدد  مددن قدد   نب دد  خت  هدد   و جيدد ز ن و ددع انسددالج  و و ندد  إ ،ر  ددن إإ هللنمةدد ع

فسددده   م انسدددالج ونن   ددد   ،الهددَ  امددد    وامددد هس و امنبددد  وامندد ن واندددن : الهدد  ام ددد و ام اامدددس وهدددي 
 : وا  م  نالى بم  كثريا ر  بم   ،و  مي  ي الب  ،مالم نم  نه  و     انصنخل ام  و   

ا ف يَه ا َوَغض  َب اللّ ُه َعَلْي ه  َوَلَدنَ ُه َوَأَع دَّ لَ   :ق م  ننن  ال  د  ََ ُ  َََّه نَُّم  ُُ ا َفَج َؤآ ُه َوَمن يَ ْقُتْل ُمْ م ن  ا مُّتَ َدمف د 
ا  .ر  انسالجفنه ئبحنن  وننن   ن ج  م انن [. 98: ام سنء] َعَذاُ ا َعظ يم 

إهنَّ  هَردنءَُكْج َو َْردَ اَمُكْج اَلد َام  َنالَدْهُكْج كُحْ َرد ه  ): ي خطب   د م احلدج ا كدرب ي الاد  امد  اع  وق   ام   
  .(4)(  َدْ رهُكْج َهَ ا يه َنْ  هُكْج َهَ ا يه هللَداَل هُكْج َهَ ا

                                                           

 .200: ط  ا اميكهري واميهاري نننيل امةهخ ئالهمنن  هللن ااه ، ف اميب    ي الكج وخ (1)
 .20/01: جمم ع امهينوحن  (2)
 .2/812:ام   نالى امبك   (3)
 (.9)ورسالج ال  ث  قج (. 2089)  خ    امبتن   ال  ث  قج  (4)



34 

 

ددن  م انسددالج وقددن  َ ُ   َْن إ إهمَددَ  إهإ امالَّددُ  َوَ ين  َ ُئدد ُ  امالَّدد ه إهإَّ هلله هاْلددَ حن إ هللَهدد   َ ُم اْردد هٍ  ُرْسددالهٍج َ ْةدد) : رن م 
 .(1)( امثدَّه ُ  اماَّاينه َوام دَّْهُس هللهنم دَّْهسه َواميَّن هُ  مه ه  ه ه اْمُمَهن هاُل مهاْلَاَمنَن ه : َ ممٍ 

وا  امدد نهن  هدد ن ن دد  اه مددا : "ربه ددن ال ردد   م انسددالج و ن ال ريدد   ن ددج ن دد  اه ردد  زوا  امدد نهن وقددن  
 .(2)"ر  قي      رسالج

وق  ال او امة  ن  نالى ئ  ام  اوع انه ه  إ   الد  انهنئد  ونه  دو انصدنخل فح ردو محد  امسدم  
ونددن  الددام ردد  فددح وقيدد  مالمسددالم ،  ،(3)"ردد  محدد  ناله ددن امسددم  فالددهس ر ددن: "نالددى انسددالم  وبمدد  هللب مدد  

 .نن نب   ر   ن ام ئنو   ن  الكنم انبنا  ؛ري الا ف   د موك  ئب    حن إ  قي  رنص م هللر

ردد   نددن  إ   خهدد  ة  دد ا فدد ن انموكدد  نالن دد  : "قددن   ئدد   اه : قددن    هلددي اه ن دد وندد   ر ه  دد ا 
 .(4)"الىت وإن كنن  خن   هلله  و ر 

  هدد  واميندد ن مدد  مددن قدد  فهدد  ن كهدد  ال ردد  انسددالج وام  ددي امةدد    ندد  ن و ندد  وخت: "قددن  ام دد و   محدد  اه
ربنمردد  ي إ  ددن  نمدد م ام  ددي ي كد   الدد  ئدد اء ردد   ددي ج فهدد  " وإن كددنن  خددن   هللهدد  و رد : "  نب د ، وق مدد  

 .(5)"ور  إ  ي ج وئ اء كنن ه ا هاإ  ومنب ن  م إ؛  ن ن و ع انسالج ال ام هللك  الن 

ي رسددا نن  و ي ئدد ق ن ورندد  نبدد   إبا ردد   الدد كج:"قددن  ندد  ام دد  :   هلددي اه ن دد وندد   ر ر ئددى 
 .(6)"فالهمس  نالى نصن ن هللكه ؛ ن  صه   ال ا ر  انسالم  ر  ن هللةيء

هدد ا ردد  ن كهدد  ال ردد  انسددالج مددأم  دد وع  ددن  و  ددنب ؛  ن انسددن   ردد  و ا هللددناالا، وإ : "قددن  اهللدد  هللطددن 
. ع خالبدد ، و  فيدد  هللددنننر  ئددهمن ي  وقددنم امصددال ام، فتةددي نالهدد  امسددمم  ن  ددنب   ددن  الدد ، وهدد ا ردد  كدد  

 .(7)"امين هج مباله  ام م وكثري : وان ا    ا احل  ث

  .(8)"إ  اا  اننر  ي فسح  ر       رن مل  ص   ر ن ال ار ن: " قن  ام   و 

                                                           

هللنب رن  بدن  هللد   م  –ج ي كينب امبسنر ورسال ،(6101: ) ن ام هس هللنم هس : هللنب ق   اه ننن  – خ    امبتن   ي كينب ام  نم (1)
 .رسن     هلي اه ن   ، ر  ال  ث نب  اه هلل (2606)انسالج 

وامالهد  مد ، وادحح  ا مبدنين ي ادحهأ ( 8916)، وام سنوي ي كينب ص ع ام م هلل قج (2895) خ    امرتر   ي كينب ام  نم هلل قج  (2)
 .ئ   ام سنوي

 (.262: )، ورسالج ال  ث  قج0000:  خ    امبتن   ال  ث  قج (3)
 .6181: ،  1/88 خ    رسالج  (4)
 .26/200ن   ام  و  نالى رسالج  (5)
 (.1625( ) 1029/  4:، ورسالج (0005)20/565 خ    امبتن  ،  (6)
 (.201/  1)ن   احهأ امبتن   إهلل  هللطن   (7)
 .ر  ال  ث اهلل  نم    هلي اه ن  من(  6161)  9/1امبتن   :  خ     (8)
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إن ردد  و طددنم ا ردد   امدد  إ ىلدد ى ندد   وقددع نهسدد  فه ددن ئدده  : " ندد  قددن    هلددي اه ن دد ندد  اهللدد  نمدد  و 
 .(1)"هللرري الال ام م احل ام 

ون ددد ا ندددن وقدددع هللسدددبب ن رددد   ،ون دد ا  ندددن ي هددد   امنمالهدددنم انهنئددد  امن همددد  رددد  امبيددد  وئدده  امددد م احلددد ام
فب   طببو فينوحن امنالمنء انننا    وانن امهيد حن وقد  ام  ،اا اوج امن نم ي هللم  ا ئمم وغري هللم  ا ئمم

 ع وجتددد ع هددد   ا نمددن ، و هدددن رددد   هلددد وب امبردددي وامنددد وان نالددى إنكدددن  وصددد ،جمددنرع امهبددد  وههأددد  كبدددن  امنالمدددنء
  .(2)ومهسو ر  اا ن  انة وع ي نيء ،وا فسن  ي ا  ن

 المطلب الثال  
 َّناية الدمليات القتالية علع الدين وأْله 

 .نة    ا  ا ا ئمم ون هري ام نإ ن  : ر   ن ج   ن نم ه   امنمالهنم امبينمه  نالى ام    و هال  

ف ن رث  ه   ا نمن  نالب س نالدى ننرد  ام دنإ، ون ّهد هج ند  امد   ، كمدن  هدن نةدّ   اد  ا ا ئدمم و هالد  
 .(3)ن دددددددددددددد  غددددددددددددددري انسددددددددددددددالم ، ونصددددددددددددددّ هج ندددددددددددددد  اني نقدددددددددددددد ، وهللسددددددددددددددبب ن ن دددددددددددددد   ف ددددددددددددددنم، ونددددددددددددددا   قدددددددددددددد ام

ُُْم فَ َتؤ لَّ َقدَ  : كمن قن  اه ننن  َن ََال  َُ ي ْ ُُْم َ  ُذوْا َأْيَماَن ٌم َُ ْدَد ثُ ُبوت َها َوَتُذوُقوْا اْلسُّوَء ُ َما َص َد تُّْم َواَل تَ تَّخ 
ُُْم َعَذاٌ  َعظ يمٌ    َعن َ ب يل  الّله  َوَل

(4). 

وقدد  واددج ا ئددمم و هالدد  هللسددب  هدد   امنمالهددنم هللن  هددنب وهللسددبب ن  اددبح ن نسددمع ونةددنه  رددن  نننهدد  
ع انسددالم  و هبدد هج     البددد ق ج انسددالم ن ي  و  امردد ب رددد  إ دد اء وننصدد  ونددد هللص  دد ري  بددّل ر دددن 

وا  امي     وا   اء ي كثدري رد   –و ن مألئال–ر  ائيةنن  ا ر  نالى بو  ج ونيالكنهتج، هلل  " ا نسننه "
ا الهدددنن إ   و  امنبدددن ا امددد  مل نسدددالج رددد  اميت  ددد  ي هللندددل ا ردددنك  هللدددنحل ال ندددن ا، وهللنم ئددد م ان ه ددد  وإمبدددنء 

 !!امبنبو ام نن ا  خ حن

نك  م ر نه  ه ا ا  د اء ي غنمد   و  امرد ب ومل نند  نبيصد  نالدى ا فد ا  هللد  نندّ هتج إ  هللندل ومب  
اننئسنم احلك ره  وا الدااب ام مسهد  امد  طنمد  هللن د ن هللطد   انسدالم  وإندن هتج إ  هللالد اهج، مث نطد   ا رد  

 .إ  إهنن  رب ئنم انسالم  وامين ن  ن هللنميا  أ وا ئنءا

                                                           

 (.6168) خ    امبتن   ي كينب ام  نم هلل قج  (1)
اميب    ي الكج وخط  ا اميكهري واميهاري نننيل ا ئينب ام كي   ئالهمنن هلل  نبد  :  ن   ه   امب ا ام وامهينوحن جمم ن  رهصال  ي كينب  (2)

 .408–194: اه  هللن ااه ، ف 
 .ورن هللن هن 859 :ا نمن  امه اوه  مسنري احلم  ، ف: ان   فهمن ئبا  (3)
 .94: ام ح  (4)
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امنمالهدددنم ا   ارهددد  إ  ن دددنري انةدددنن  امسدددالبه  جتدددن  ا ئدددمم وانسدددالم  ي اجمليمندددنم  هددد   مكمدددن   
امر هلله ، و  ر ن هللن    م ن ئتو ه   انةنن  وجتّ  م ي ام   ان امرد ر فهمدن ادن   ُند   هللدنا   ان  هلدي رد  

  رد  ،  سدنى مالبيد  وئده  ام    ُنّ   ا ئمم نالدى  ند    د  إ هدنر" ا ئمر ف هللهن"ا ئمم ي امر ب،  و 
 .ام رنء

ومبدد   ددنءم امنمالهددنم ا  هنهللهدد  ا   ارهدد  نالددى  هدد ا  ر نهدد  ي ندد   ردد  امبالدد ان امر هللهدد  وا ئددمره   
   دددن ، كننمالكددد  امن هللهددد  امسدددن     ورصددد  وهللنكسدددينن وا   ن وغريهدددن رددد  امبالددد ان، امددد  نب ي دددن مجنندددنم ندددانج 

ومينطددي  ن اودد  انا دد  ردد  انددرب ام  ،ن ا انتددنو  ردد  ا ئددمم وانسددالم انيمنءهددن م ئددمم ميصدد  ي اجتددن  ز دد
  .ةا  رسنومهي  انبنن ا ن  ن مه  ا  هنب وا  هنهلله  ،لن هللي  ون هها اا نال نالى  هال 
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 المبح  الراُع 
م من  أ با  َّنوح ُد  المنظمات اإل المية إلع القتال ضد حُام المسلمين وغيْر

 لمقيمين في الدول اإل المية ُا م الجها  المواُنين وا

 المطلب األول 
 الشبهات

اإحن ا  وام م  ي  هلل اب اا ن  م   ئبنب كثريا   م إ       هللنل ان  مدنم ان يسدب  إ  ا ئدمم 
وهدددد    ،إ  امبيددددن   هلدددد  الكددددنم انسددددالم  وغددددريهج ردددد  اندددد اط   وانبهمدددد  ي امدددد و  ا ئددددمره  هللنئددددج اا ددددن 

اا دد   :بنب ي البهبي ددن هددي نددب نم  وقندو  اددحن ن ي هدد ا اإحندد ا  نيهادد   ئدبنب ندد ا ردد   مه ددن ا ئد
 ،هللنمةد ع وا د حن وامبندد  ند  نالمدنء ا ردد  ام هللدننه  وندد  مداوم مجنند  انسددالم  وإردنر ج وغدري بمدد  رد  ا ئددبنب

 :و هج ه   امةب نم رن  الي 

 : بهة اعتباَّ الجها  غاية -1
مك دد  مددهس غن دد  ، وهدد  ب وا ئدد نم ا ئددمم كمددن نبدد م ي ف ددال ،  ن ددج امنبددن ام إ ندد   ن اا ددن  ردد 

هللد  الدىت إبا وقدع امبيدن  الد م اه قيدن  رد  مل ، هلل  ام ص ف ند   نالدى نبد ع امد ن ا وااا د  نالدى اا دن ، هلل ان 
 اء إ  إ  نبدد ع امسددالج رددىت رددن  دد أ ا ندد  ئدد م   نددا و دد و ردد  اه ، وردد  مددهس ردد   هدد  اا ددن ،  بنندد 
وكدد م  ي قيددن  امبرددنا قدد م امصددالأ ، (1) َوإ ن َََّنُح  وْا ل لسَّ  ْلم  فَ  اََّْنْ  َلَه  ا َوتَ وَكَّ  ْل َعلَ  ع اللّ  ه   : فبددن ، بمدد 

ُْ  : كمن ي ق م  ننن ، نالى امبين  نَ ُهَما فَ  ن َُ رَ ْت إ ْح َدا َما َوإ ن َُائ َاَتان  م َن اْلُمْ م ن يَن اقْ َتتَ ُلوا فََأْصل ُحوا َُ ي ْ
َر  فَ َقات ُلوا الَّت ي تَ ْبر ي َحتَّ ع تَا  يَء إ لَ ع َأْم ر  اللَّ ه   َْ و  د  امكدال إبا الصدالو امههأد  رد  امهأد  ،  (2)َعَلع اأْلُ

نَ ُهَم ا ُ اْلَد ْدل  َوَأْقس  طُوا إ نَّ اللَّ َه ُيح  بُّ اْلُمْقس  ط ينَ   : قن  ئدبحنن ، امبنغه  ،  (3) فَ   ن فَ اءْت فََأْص ل ُحوا َُ ي ْ
ند ع ي   هلدها  هلل  ه   هل و ا، فيب  ر  بم  كال  وغري   ن امبين  ي امة  ن  ا ئمره  مهس ربص   ا ة  بان 

رددد  اننالدد م  ن امبيدددن  إمنددن نددد ع مال دد و ا ومددد   ن ام ددنإ آر ددد ا هللنمربهدددنن : "قدددن  نددهخ ا ئدددمم  محدد  اه، احلدد و 
 .منن ن ع  هل و ا  إ ربص   ا م ان فيب   ن اا ن  إ، (4)"واآل نم نن االيهج إ  امبين 

                                                           

 .62:ا نهن  (1)
 .9:احُلُا ام (2)
 .9:احُلُا ام (3)
 .2/181، اا اب امصحهأ ن  هلل       انسهأ (4)
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 : بهة إلراء الواليات واألقاليم والحدو  السيا ية -2
مكدد  إبا كددنن ، إبا كددنن هدد ا هللنخيهن هددن وائدديطنني ن، ا ادد   ن نكدد ن ا ردد  ا ئددمره  صددو  ا دد  واالدد ا

امدد   نرالدد   فنمةدد  ن    بيددو ندد نه  كدد  ردد   بيددو مدد  ام إ دد  ي هللالدد   –وهدد ا هدد  ام اقددع–احلددن  خددنمال بمدد  
وامسدد    ن  كدد ن مالمسددالم  إرددنم واالدد ، وامبددنق ن : " بدد   نددهخ ا ئددمم  محدد  اه، وائدديب م ا ردد   مدد ، نالهدد 

ن اهللدد ، فدد با فدد ن  ن ا ردد  خ  ددو ندد  بمدد  ننصدده  ردد  هللن دد ن، وناددا ردد  امبددنق ،  و غددري بمدد  فكددنن  ددن 
واإنبسددنم ي ا ردد  مددهس ومهدد  ، (1))"حلبدد الندد ا  ومدد ، مكددنن جيدد  نالددى كدد  إرددنم  ن  بددهج احلدد و ، و سددي ي ا

فننسددالم ن مل جييمنددد ا نالددى خالههددد  ، إمنددن هددد  ردد  ن ددد  اامفدد  امنبنئددده  إ    ر ددن هددد ا، اإئددينمن  الددىت   كددد 
، و ردن هللند  انيةدن  ا ئدمم وانسدنع  قنيد  ونبنند   ط افد : " قن  امة كنين  مح  اه، وإمنن نن  م وإ ي ج، واال 

وإ ، ادن  ي كد  قطد   و  قطدن  ام إ د  إ  إردنم  و ئدالطنن وي امبطد  اآلخد   و ا قطدن  كد م  فمنال م  ن  قد 
، فددم هللدد إ هلليندد   ا ومدد  وامسددمط ،   هدد  مبن دد ج  ردد  وإ هددي ي قطدد  اآلخدد  و قطددن   امدد    نددو إ  وإ يدد 

وكد م  ادنال  ، ارد   ون اههد وجي  امطنن  مك  واال  رد  ج هللند  امبهند  مد  نالدى  هد  امبطد  امد     هد  فهد   و 
وإبا نبدد    بدد م ندد نه  كدد  ئددالطنن نرالدد  نالددى هللالدد  وائدديب  ا ردد  مدد  فنحلدد و  امسهنئدده  ، (2) ..."امبطدد  اآلخدد 
ونالى ك  الدنكج  ن  بدهج ند ع اه ي ، وامطنن  وا ب  هللننن و  مك  النكج رسالج نرال  ي هللال  ، رنيربا ن ن ن

 .ا مجنع ي ه ا وه ا  بط  ه   امةب   وق  ئبا، وإ ي 

 : بهة اعتباَّ الدالقات مناقضة لمبدأ الوالء والبراء -3
فنمةدد  ن  ، إن نبهدد ا امدد إء وامددرباء إ ن ددنقل اميننرد  رددع غددري انسددالم  مددن ندد ن  اه:  بدن  ي امدد   ناله ددن

َه اُكُم اللَّ ُه َع ن  الَّ   : ندا و د  ر م هللن قسن  رع غري انسالم  وهللد هج كمدن قدن   ذ يَن لَ ْم يُ َق ات ُلوُكْم ف  ي اَل يَ ن ْ
يَ  اَّ ُكْم َأن تَ بَ   رُّوُْْم َوتُ ْقس   طُوا إ لَ  ْيه ْم إ نَّ اللَّ  َه ُيح   بُّ اْلُمْقس   ط ينَ  ين  َولَ  ْم ُيْخر َُّ  وُكم مف  ن    و هللنالددو ،  (3) ال  دف

محد  كمدن بكد  و هللنالدو     دن نكدن  نسدنو ج ردع ردن هللد  امداو   رد  اند  ا وام  ،     ن طننم امد     وند ا امكيدنب
ا، ننرددد  غدددري انسدددالم  رددد  امه ددد   وام صدددن حن وغدددريهج هللنمنددد   وام ددد  ، اه بمددد  هللددد  ، فالدددج  ددد بل  دددج ن ددد  

ووادى  اددحنهلل  هللن السدنن إمده ج نددن ، و ندن  ددج هللن  ا د ، واندرتحن ردد  ج وهللدنع،  السد  إمده ج ونددنرال ج هللنحلسد 
:  بد   ندهخ ا ئدمم  محد  اه، ن دني امد إء وامدرباء  بطع رن  ا نسنن نالى  ند  رد  اميندنرمم انةد ون  امد  إ

وقدد  صصدد  مال  دد  ردد ا هتج مدد الج  و الن دد  فيكدد ن بنبددن  دد بص هللدد  إمينندد  وإ  كدد ن هللدد  كددنف ا كمددن الصدد  ردد  "

                                                           

 .84/205جمم ع امهينوحن : ان   (1)
 .4/521، مالة كنين، امسه  اا ا  اني فا نالى ال اوا ا زهن : ان   (2)
 .1:انميح   (3)
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ُذوا يَا َأي َُّها الَّذ يَن آَمنُ وا اَل تَ تَّخ   و نا  اه فهد   النط  هلل   ر هللالين  نن كنن  انة ك  هللبنل  خبن  ام   
 . (1) "(2) َعُدوفَ َوَعُدوَُّكْم َأْول َياء

مهسو نالى      واال ا هللد  هدي نالدى ، مث إن ان إا ال ر  وهي دبي ج م    ج ور نا هتج نالى انسالم 
َوَم  ن يَ تَ   َولَُّهم  : هللب مدد  نددا و دد  نددين : " بدد   اهللدد     دد  امطددرب ، نددن  هللن دد ن ركهدد ا وهللن دد ن غددري ركهدد ا

ُُْم فَ    ُهمْ مفن ن ْ فد ن رد  ند إهج ونصدَ هج :  ب  . ور   ي  َّ امه    وام صن حن  ون اننر  ، ف ن  ر  ج ، (3) نَُّه م 
ا إإ وه  هلل  وهلل     ورن هد  نالهد   انٍ  وإبا ، نالى اننر  ، ف   ر   ه      ج ورالي ج، ف ن  إ  ي   ري     ال  

ط ، واددن  الُكمدد  اُلكَمدد ، ومدد م  اَلَكددج َرددْ  الكددج ردد   هدد     هلدده  و  هلددي    َدد ، فبدد  نددن حن رددن خنمهدد  وَئددته
امنالددج م صددن حن هللددين نرالدد  ي بهللددنوح ج ونكددن  نسددنو ج وغددري بمدد  ردد   ردد  هج، هلل الكددنم نَصددنَ حن هللددين إئدد اوه ، 
ن اإهتج إ نهج، و  هلنهج مالي ج، ونص هتج  ج ناله ن، وإن كننو  نسن ج  نسن ج ىلنمهد ، و اد    د  ج  اد  

 .(4)"    ج رهن ق ن

                             : بهة الحاكمية وتُاير الحُام   -4
 ن امدد و  ا ئدمره  وا ن مدد  انننادد ا ائدديب مو امةد  ن  ا ئددمره  هلليحكددهج امبدد ان  : وخماد  رددن بكدد 

ُْ  ، وصكهج امب ان  كه  ىل ى ر  انال ، ام  هلنه  ُُم ُ َما َأنَؤَل الّلُه فَُأْولَ ئ َف  اف ُرونَ َوَمن لَّْم َيْح َُ  .(5) ُم اْل
اآل دد  امدد  بك وهددن ددد  خددم  : واادد اب ندد  هدد ا هلليددنى إ  هللسددط ومددهس هدد ا جمددن  ا طنمدد  ومكدد  نبدد  

اآل دد  نالددى هنه هددن  إن محدد  هدد  : هللدد  قدد  قددن  هللنددل امنالمدنء، (6)ط  د  هللدد  امنالمددنء و  دد  اهللدد  نبددنإ فه دن رنالدد م
مكهدد  ي هدد   اآل دد  دمدد   نالددى امكهدد  ا اددر   و  و ن هدد   ا،  ون ائدديحم   و  حدد   هدد  ردد ه  اادد ا ى

مث إن امبد   هلل هدن رد  امكهد  ، و ةرت   ن  ك ن ه ن  ائيحم   و  ح   مالحكج هللدنمكه  ا كدرب، كه  امنم 
نالدى  ن امبد ان  إ ن خد  ، ا ار  ر ه  الرب ا ر  نب  اه هلل  نبنإ   هلدي اه ن د  ووافبد  مجدع رد  امنالمدنء

ا  .الكم ن  ون نه  اوإ ، واه ن واال  

                                                           

 .2:انميح   (1)
 .0/511جمم ع امهينوحن  (2)
 .52:اننو ا (3)
 .4/625نهسري امطرب   (4)
 .44:اننو ا (5)
} إند  مدهس هللدنمكه  امد    د هب ن إمهد ، إند  مدهس كهد ا    بد  ند  انالد ، : )  خ    احلنكج ي انسي    ن  طنووإ ن  اهلل  نبنإ  ن  قدن   (6)

َدآ  َندَاَ  امالَّدُ  فَُ ومَ  ْ هلَلُْكدج مه وقددن  (. هد ا الد  ث ادحهأ ا ئد ن  ومل خي  دن  : )مث قدن  احلدنكج .( كهدد   ون كهد { أهدَ  ُهدُج اْمَكددنفهُ وَن َوَرد  ملَّ
 . (.احهأ: ) ام ه  
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 المطلب الثاني
 الجهل ُدين اهلل عؤ وَّل 

اا   هلل    اه نا و   ر   ن ج ا ئبنب ام    م هلل ه  امب ع إ  ام ق ع ي نكهري انسدالم  وامبيدن  
م  اا دد  هللددنم اله  امكيددنب واا دد  مهدد  نددنم  ةدد،  هلدد  الكددنم انسددالم  و هلدد  غددريهج ردد  اندد اط   وانبهمدد  

، بدد  انسددديبهج امددد   إ ان  دددنى فهددد ا ددد  هلل اددد   امسدددالال امصددنخل  مح دددج اه ورددد  ا ج ام ا هلدددأ اموا، وامسدد  
رد   ندد اع واا د  ةبهبد  ا ميدنن وادالي  هللن نمدن  وغدري بمد  ، مبناد  امةد  ن  وق اند هن امننرد  وكد م  اا د 

نندد ب هللددنه ردد    –  وهدد   اء ن ددن  إبا ةكدد  ردد  اددنالب  بهدد  هللآخ ندد  و نهددن،  اا دد  امدد    دد    هللصددنالب 
 .– بم 

ه  وهددج امدد    زكددنهج   ددج قددن  ددددد م  وهلل   دد  هددج  هدد  ااةددددددددددو دد ا كددنن امنالمددنء ام هللددننه ن امنددنن ن هللددنه وهلل ئ
 .11:فنط   إ نََّما َيْخَشع اللََّه م ْن ع َبا     اْلُدَلَماء  : ننن 

ْل َيْسَتوَ  الَّذ يَن يَ دْ   :وقن  ننن   َْ  .9:امار  َلُموَن َوالَّذ يَن اَل يَ ْدَلُمونَ ُقْل 

 :ورن  الس  رن قن  امنمر  اهلل  امبّهج  مح  اه 

  ان ي امرتكه  ريهبننددد ر        نؤ دددد  ونهددددواا    اء قنن
 (1)  با  امننمل ام هللنيندددددوطبه        آن  و ر  ئ  ددددنص ر  امب

امد  محالدو   هللدنب نالد  امنمالهدنم ا   ارهد  نالدى ااد  ا نالدى   د   فنا   هللنم    ه  ر   ن ج ا ئبنب
 .(2)اه نا و   ونالى  رنء انسالم  و ن ا هل ج و ر ا ج وا ق ام نالى نكهري انسالم  هللرري الا  وإ هلل هنن

 :وه ا اا    ةم  

كدد  احندد ا    اا دد  هللنبهدد ا  هدد  امسدد   واامنندد ، وبمدد   ن نبهدد ا  هدد  امسدد   هددي احلددن إ هللدد بن اه ردد  -2
 .  هن هي امص ا  انسيبهج وان  ج امب ع

وكد  نمد  إ   افدا امةد ع ف د  رد  و  نالدى : اا   هللنمهب  امةد ني انبدين نالدى امكيدنب وامسد   امصدحهح  -1
 . كب ه  اا ن ، انالب 

هللددد   ادددبح ا  ةددد ن ن نالددده ج ي : امبنددد  نددد  نالمدددنء امةددد  ن  امنالمدددنء ام ائدددت  ي نالدددج امكيدددنب وامسددد   -8
 .و سي  ف هج، هلل  هلليب وهج، نمس ج ور ي  نهتججم

                                                           

 .ام  نه  إهلل  امبهج (1)
 .200: ف: اميب    ي الكج وخط  ا اميكهري واميهاري  (2)
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وهددد   نيهاددد  اليمهددد  مالا ددد  هللنمنبهددد ا وامبنددد  نددد  : اميالبدددي نددد   هددد  امبددد ع وا هددد اء واإحن افدددنم امهك  ددد  -4
 . واإن  اء صو م اء نال  اامنننم ان ح ف ، نالمنء امس  

  اإئدي إ ، وإ اامدع هللد  ا  مد ، ا خ  هلل  اه  ام ص ف  ون فب  وإ انيبن  م إمد  انه د م، وإ ق اند -5
 .وإ انيبن  مه ج امنالمنء، وإ ن   ي  ن ا  ام نإ

وامدد  ، اا دد  مبنادد  امةدد  ن ؛ وهددي غن نهتددن، واحلكددج واننددنين وانصددنخل امدد  ندد نو ا الكددنم ردد    ال ددن -6
  .نن   إ  إقنر  انصنخل ا خ و   وام نه   

وردد  ه ددن ن ةدد  ن دد   ، و ندد  إ هلليمدد  ااطدد ،   دد  هدد  امصدد ابفبدد   دد حن امةددتص  ن   : ا ناددنب هللددنم    -0
 .ا نانب هللآ او  ون م اميتالي ن  ن

فه مدددد  نيهادددد  ،  و نبددد  ا خبددددن  هللددددم نثبدددو، ماددد   ام  دددد ن  و امةددددنوننم: امينمدددهج واميسدددد ع ي ا الكددددنم -1
     .وق   ك ن ا نالمنء  و وإا  ر ، نيمث  ي إطمال ا الكنم اانطأ  نالى  نتنف، نكسه 

 المطلب الثال  
 (التحريف ) التأويل الاا د 

وهد  اد   امالهدد  ، امي و د  امهنئد  : رد   ن دج ا ئدبنب احلنرالد   هدد  امبد ع نالدى نكهدري انسدالم  هدد  
وهدد ا امي و دد  مل  ن فدد  امسددالال امصددنخل وإمنددن هدد  ، ندد  اإاليمددن  امدد ا أ إ  اإاليمددن  ان  دد   مدد مه   بددرتن هللدد  

وه ا امي و د  قد  انهدا ئدالال ا رد  ، ر  اننيام  واا مه  واا ا ى وغريهج ر   ه  امب ع  ر  نسمه   ه  امب ع
 .(1)و ومي ن نالى بر  وإهللطنم 

وهدد ا امسددب  ي احلبهبدد  هدد  امبننددث  هدد  اميكهددري نالددى نكهددري انسددالم  هللرددري الددا ووئددهالي ج ي بمدد  
  ام صدد ف إ نسددنن هج نالددى بمدد  هللدد  ندد   وي البهبدد  ا رد  نالدد، ن و د  ام صدد ف امةدد نه  نالددى رددن  نيبدد ون 

 .وم ا كنن امي و   امهنئ  ه  ئب  ك  ن  وفي   وقنو فه ن ا ر  و  حن إ  ف قي ن، نال  اننيب ام امهنئ ا 

 دمم وئدبن  ف قد   فنفرتاال  ه  امكينهلل  وافرتاال هد   ا رد  نالدى، وهللنامال  : )قن  اهلل  امبهج  مح  اه   
رد  هللدنب وإمنن  خ   ن ا  ا ئمم ر  انيهالسه  وامب ارط  وامبنط ه  وا مسننهاله  وام صري    ...إمنن  و ب  امي و  

 .(2)فمن اريح  ا ئمم مح   قط إإ وئبب ن امي و  ، امي و   

                                                           
 .00–4/61: جمم ع امهينوحن  (1)
 .4/152: إنمم ان قن   (2)



42 

 

 –فبد  بكد  امبرد   ، وق  بك   ه  امنالج  ن امد    وقدع ااد ا ى ي في د  اميكهدري إمندن هد  امي و د  امهنئد  
 ه  ام   وان ن وم ا آ نم ر  امب آن ي  هد  امببالد  وإمندن  نامدو ي  هد  .. .: )ن  ام حن   ن  قن   – مح  اه
و ب   ندهخ ا ئدمم ، (1) (  ال ا نالم ن فسهك ا  ن ام رنء واني ب ا ا ر ا  ون  وا ناله ن هللنم مم  ، امكينب 

 .(2) (و نال ا ر  خنمال بم  كنف ا  ، نيب و  واا ا ى إمنن ن وم ا آ نم ر  امب آن نالى رن ا: ) – مح  اه –

امهنئدد  كددج  دد  امي و دد  : )و دد  امهنئدد  نالددى امدد    و هالدد  ربه ددن    ن دد  امي  – محدد  اه–و بدد   اهللدد  امبددهج 
وكدد ا رددن  دد حن ي  دد م ، إإ هللنمي و دد  امهنئدد  –  هلددي اه ن دد –ف دد  قيدد  نثمددنن ، نالددى امدد    و هالدد  ردد    ن دد 
و ف ددددو ،   خ  ددددو ااددد ا ى وانيامدددو اننيامددد واحلددد ا وهددد –  هلددددي اه ن ددد  –  اامددد  واددده  وربيددد  احلسددد

 .(3)(بن  ف ق  إإ هللنمي و   امهنئ وافرتقو ا ر  نالى  مم وئ، ام وافل

وهكدد ا ادد  رددن فندد  امي و دد  امهنئدد  هلل هدد  امبدد ع ردد  اادد ا ى وغددريهج الهددث   حن  ددج إ  اميكهددري وامبيدد  
فبدد    حن هللدد     اادد ا ى انننادد    ردد  امهأددنم ، انننادد  جيدد    دد  بمدد  هددنه ا  وام ددنه  ي واقن ددن ، هللرددري الددا 

مث اميهاددري وامبيدد  واإنيدد اء اآلمث اجملدد م نالددى ا نهددس وا ردد ا  ، ام ددنم  ان ح فدد  إ  نكهددري احلكددنم واجمليمنددنم 
 .(4)وامين   نالى انميالكنم امننر  وهت     ر  ا ر  ي نه إ  ن او ن، اننص ر  

 لمطلب الراُعا
 االنحراف الاَُر

رددد   ن دددج ا ئدددبنب احلنرالددد  مالهأدددنم ام دددنم  ان ح فددد  نالدددى ربننالددد  انسدددالم  ونكهدددريهج واإفيهدددنم نالدددى 
 .الكنر ج واا وى ن  طنني ج ه  اإحن ا  امهك  

  ورددن نسدد   فهدد ،واإحند ا  امهكدد   هدد  رهدد  امهكدد  وىُلنمهيدد  مالةدد ع ورددن  ددنر  هللدد  اجمليمددع ردد  قددهج و خددمال
واحن افدد  ند  ام ئددطه  واإنيد ا  هللنجتدن  اميطدد   ئد اء ي اميةدد    و  ،ورددن صكمد  ردد   ن مد  وقد ان  ،رد   بنفد 
  .(5)"اميه  ط 

 ن اميطد   وامرالد  جُمدنوزا  ؛وه  ي البهبي  ق    ر  اميط   وامرال  امد    رتند  نالهد  امن دال وا  هدنب
امةدد نه  واميهدد  ط فه ددن نطدد  ، كمددن  ن امرالدد  واميةدد     فنميبصددري ي اميكددنمهال ،الدد  اإنيدد ا  وندد م امي ئددط

                                                           
 .4/152: إنمم ان قن   (1)
 .2/156: نهسري امبر    (2)
 .10/264: جمم ع امهينوحن  (3)
 .109–2/101: ن   امنبه ا امطحنو   إهلل   ر امنّا  (4)
 (.20121)هد امن   19/22/2421امصن  ا هللين  خ ،     ا ام  نن، انن ا ا و  ر  اإنهنقه  امن هلله  نكنفح  ا  هنب: ان   (5)
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ندن ُ ةدّك  خطد ا   ،، وهلل م  ف   خ وى ن  ام ئهط  واإني ا  ي ف ج ا ر   ام   ه  ونطبهبنهتن(1)"فه ن نط  
 .(2)نالى ن نم ام وم  و ر  ن ام طين هللك  رب رنهتن

 :ور  خم  رن ئبا  ي أ امينيل 

  .ورن  س   فه  ر   بنف  ،ورن  نر  هلل  ر  قهج و خمال ،نبه ا اجمليمع ن اإحن ا  امهك   خُينمال  -2

 و  يادد   ،ف دد  إرددن  يادد  مالرالدد  واميةدد   ي امدد    ، ن اإحندد ا  امهكدد   خدد وى ندد  ام ئددطه  واإنيدد ا  -1
  .إ  اميه  ط واميبصري ي امبهنم هللنم ا بنم امة نه 

ورددن  ددنر  هللدد  ردد  فكدد  خُتددنمال رددن هدد   ، ان  وآ اء  ن نصدد   ؛ ن ان حدد   فك  ددن   نددهش ي نامدد  ا يمننهدد  -8
  .ئنو  هلل   ف ا  اجمليمع

وهددد  خطددد  نالدددى ام  دددنم اإ يمدددنني وامسهنئدددي  ، نددد  ئدددب  ر دددج رددد   ئدددبنب نهكددد  اجمليمدددع واحنممددد  -4
 واإقيصن   

ه   نددد  إ  اليدددام مدددن  ددد ن  مددد  ا ئدددمم رددد  ا ميددداام مددد  ج ام ئدددط ؛ ن اإحنددد ا  امهكددد   ىُلدددنمال م ئدددمم -5
  .وامُبن  ن  ال رنم ،و  اء ام ا بنم امة نه  ،واإني ا 

                                                           

 .6: ف: رك ننم ره  م ا ر  امهك    هن هلل و إمسننه  (1)
 .20: ف، ك   منب  احلهه  اننمكيحن  هلل نء إئرتانهاه  وط ه  ميحبها ا ر  امه (2)
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 الخاتمة
احلم  ه ننن  نالى رن ر َّ هلل  ر  إةنم ه ا امبحث، ونسالهط ام  ء نالى ه   انس م  ااطريا  إ وهي 

 ، قين  امهي   ام   نب م هلل  هللنل امي  همنم ا ئمره  امه م هللنئج اا ن   هل  انسالم  الكنرن ودك ر
وك م  رن نب م هلل   هل  غري انسالم  ر  ام ره  وانسي ر   وق  خالصو إ  نينوج كثريا، ورننمل هللن زا ي 

 :ر   مه ن ،ه   انس م  ا نر 
ام   ناله  إمجنع  ه  امنالج ه    از نن   ا وم  ي ا قطن  ا ئمره  مال  و ا واحلن   و ثبو  نإء  -2

ر   الكنم ور  بم  و  ب ربن ني  وال ر  اا وى ناله  وو  ب  ا وم  رن  ثبو م رنم ا ن ج
 .امسمع وامطنن  وام ص ا م  وا نبن  امسهنئ  وكنف  امةنون امننر  مال وم  وام نه  هلليص فنهتج

نيميع مجهع ام و  ي ام  ج انننا ا هللننسنواا ي امسهن ا واإئيبم  و ن الب ال ووا بنم ريسنو    -1
اجمليمع ام ويل هللرل ام    ن  اإخيمفنم بام امطبهن  اإقيصن     و وهي  ن نء ريسنو   ي 

و ن مك   وم  ئالطنن كنر  نالى ا نتنف وا ر ا   ،اإ يمننه   و امسهنئه   و غريهن
 .وا قالهج،وال  ي ن امكنرال  ي نص  ال ننوهن ام اخاله  واان  ه 

وإمنن ه   ا ئمم ه  ائيصم  ام نإ و ، جا ئمم إ      إ  قين  ام نإ واإئيهمء نالى   واهت -8
ومهب  مال نإ    ن   ن ا ا  ي امنمقنم امسالج و ن ، إ خن ج ي ه ا ام    امن هج و ن هتج إمه 

وي ، و ن     اإئيبم  هلل  ام و  هنه ا  ي ن و  اا ن  وانيبن   هللنم إ    ،احل ب ننيرب النم  طن و 
ي   ن  ام ص ا وغري بم  نن ه  رنال م ور  ااالط جتنوز بم  الهث  ن و ،  نن   امن    وان ا ها 

 .كمن  ن  وئهال  ومهس غن  ، ا نبن  اا ن  هللسهنئ  ام و  ومهس هللب ا   ف ا  
، وإمنن ه       مح  وئالج وئمم، وإ نراله  مالسهال واإنيبنم، ا ئمم مهس     ننطش مال رنء -4

وإخ اى ،  وهس ميح    ا نسنن ر  امنب   نم وام ال مرري اه وئب ، واا ن  غن ي  إنمء كالم  اه
ور  ، ور      ا   نن إ  ن   ا ئمم، ام نإ ر  نبن ا امنبن  إ  نبن ا اه وال   إ ن    م 

 . هلها ام نهن إ  ئن  ام نهن واآلخ ا
واإفيهنم نالى احلنكج  ، ر  اا ن  ر ك   إ  احلنكج وا ي ن   و الام ام نه  طنني  فهمن   ا  ر  بم  -5

 .ي هللنب اا ن  ورن  ينالا هلل  ه  ر  اا وى ناله  قطنن وه  ر  ا فسن  ي ا  ن
ا مجنع ر نب  نالى  ن ام نإ إ  سيبهج  ج  ر  ر   ر       ج وإ  نهنهج إإ هلل     احلنكج فال إ ف    -6

 .فحن   ااالا إمه ج ف ال ك  الن  ،اه ننن  نالى ام نإ مث و    احلكنم م نع ام   ، وفس م ام نهن
امن    ر  ام ا بنم ام  جي  ناله  اإ ي ن  ي صصهال ن، وه ن    و بو امة  ن  نالى ويل ا ر  -0

اله  ام    : وا بنن  ئنئنن  الام ويل ا ر  امبهنم  من ورن نص  إإ ر      صصهال من ومهن 
 .وئهنئ  ام نهن هلل 
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  وبك و  ي كي  امنبنو   ه ن  رهن ق  انبي ن  وفصال   ي كي  ام   ائيب  ناله   ه  امس   واامنن -1
 .ا الكنم  ن ا رنم ه  ان  ع ي ن هللري  ر   اا ن  وجي   بن  ي بم 

ام  نب م  ن اامنننم ا  هنهلله  ان  م  انسالح  هللنئج اا ن   هل  انسالم  امنمالهنم امبينمه   -9
وك م  انه  م  ،و   طبا ناله ن ره  م ا  هنبإ  اره  والكنر ج وانبهم  ي هللم هج هي  نمن  
 .امة ني مالح اهلل  وإ نمق   ن هللنا ن  امة ني

 ن  رنء انسالم  و ن ا هل ج و ر ا ج د ر  فم هلل  نيء ر  ن ، ر  ا ا   اجملمع ناله ن هلل  ا ر   -20
كمن انهب ا نالى و  ب   ، نب  امين ن م  من ق   خت  ه   و و ن  إجي ز ن و ع انسالج  و ،إإ هللنمة ع

فسه   م انسالج  ،الهَ  ام    وام هس و امنب  وامن ن وانن : اله  ام  و ام اامس وهي 
 .و  مي  ي الب  ،ونن     مالم نم  نه  و     انصنخل ام  و   

س نالب  كمن  هن ،نة    ا  ا ا ئمم: ر   ن ج   ن نم ه   امنمالهنم امبينمه  نالى ام    و هال    -22
نالى ننر  ام نإ، ون ّه هج ن  ام   ، و نةّ   البهب  ا ئمم و هال  ن   غري انسالم ، ونصّ هج ن  

 .اني نق 
اإحن ا  وام م  ي  هلل اب اا ن  م   ئبنب كثريا   م إ       هللنل ان  منم ان يسب  إ   -21

ي ام و  ا ئمره  هللنئج  ا ئمم إ  امبين   هل  الكنم انسالم  وغريهج ر  ان اط   وانبهم 
 وقنو  احن ن ي ه ا اإحن ا  نيها   وه   ا ئبنب ي البهبي ن هي نب نم و هلمإم ،اا ن 

اا   هللنمة ع وا  حن وامبن  ن  نالمنء ا ر  ام هللننه  ون  ماوم مجنن   : ئبنب ن ا ر   مه ن 
 .انسالم  وإرنر ج وغري بم  ر  ا ئبنب

، إ  اميكهري وامبي  هللرري الاهلل ه  امب ع ر  اا ا ى وغريهج ر   ه  ا ه اء امي و   امهنئ    حن  -28
فب    حن هلل     اا ا ى انننا    وغريهج ر  امهأنم ، وام نه  ي واقن ن انننا  جي      بم  هنه ا  
الى ا نهس مث اميهاري وامبي  واإني اء اآلمث اجمل م ن، ام نم  ان ح ف  إ  نكهري احلكنم واجمليمننم 

 .وامين   نالى انميالكنم امننر  وهت     ر  ا ر  و    ن ي نه إ  ن او ن، وا ر ا  اننص ر  
وي ااينم  ئ   اه ننن   ن   هع   ا اا  ، وجينال  خنمص ن م    ، واحلم  ه  ب امننن ، واالى اه 

 ..دم ، ونالى آم  واحب   مجن   وئالج نالى نبه ن
 كتبه

 إُراْيم ُن محمد قا م الميمن.  .أ
 وكيل َّامدة اإلمام محمد ُن  دو  اإل المية

 لش ون المداْد الدلمية
 واأل تاَ ُالمدهد الدالي للقضاء
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 مشروع القراَّ
 

إن جمالدددس جممدددع امهبددد  ا ئدددمري امددد ويل ان بثدددا نددد  ر  مددد  اميندددنون ا ئدددمري ان نبددد  ي  و نددد  احلن  ددد  
    :        ان افدددددددددددا ،هدددددددددددد2484      إ       :رددددددددددد  ن هللننمالكددددددددددد  امن هللهددددددددددد  امسدددددددددددن    وامنةددددددددددد    ي ر   ددددددددددد  ام  دددددددددددن

اميبنند  هللد  انسدالم  هللنئدج : هللن  اطمند  نالدى امبحد م امد ا  ا إ   رنند  اجملمدع خبصد ف ر  هلد ع  ، م1028
  امنددددنمل وائيةددددنن   هلل مههدددد  ان  هلددد ع وخط  ندددد   اخدددد   و  ،وائدددديمنن  إ  ان نقةددددنم امددد   ا م ال مدددد  ،اا دددن 

اإقييددن  ونالددى نبدد  كدد   نددكن   ،وال ادد  امةدد    نالددى والدد ا ا ردد  ا ئددمره  وةنئددك ن ،ا ئددمري وخن   ددن
وإب  ،ونالدى نربود  ا ئددمم رد  كد  ر دنه  امرالد  واميطد   وا  هددنب ،امن دال وا فسدن  ي ا  ن هللنئدج اا دن و 

      اجملمع اآل ن  امسهأ    ا اميبنن  

 : يقرَّ ما يأتي

و ثبدددو   ونبددد  هللندددل  هددد  امنالدددج ا مجدددنع نالدددى بمددد  ، دد از ننددد   ا قطدددن  ا ئدددمره  مال ددد و ا واحلن ددد  : ال  أو 
امسهنئد  وكنفد  امةدنون ا رد   حلكنم ه   ا قطن  رن  ثبو م رنم ا ن ج ر   الكنم ور  بم  ا نبن  

 . امننر  مال وم  وام نه  هلليص فنهتج

 ددددن اامننددددنم ا  هنهللهدددد  ان  مدددد  انسددددالح  هللنئددددج اا ددددن   هلدددد  انسددددالم  امدددد  نبدددد م امنمالهددددنم امبينمهدددد   : ثاني    ا  
وكدد م  انه دد م  ،و   طبددا ناله ددن ره دد م ا  هددنبوانبهمدد  ي هللم هددج هددي  نمددن  إ  ارهدد   والكددنر ج

 .هللنا ن  امة ني     امنمالهنم امبينمه امة ني مالح اهلل  وإ نمق  

 ،إ  احلدددنكج وا ي دددن   و الدددام ام نهددد  طننيددد  فهمدددن  ددد ا  رددد  بمددد  ردددن  ينالدددا هللددد  ر كددد  كددد   رددد  اا دددن  و   :ثالثا  
ف دددم نددد  ك نددد  رددد  ا فسدددن  ي وهددد  دددد م هللنإنهدددنال ، هددد  رددد  ااددد وى نالهددد   بمددد ي  فيهدددنم نالهددد واإ

 .ا  ن

  وو ند  إجيد ز ن و دع انسدالج  ، ن  رنء انسالم  و ن ا هل ج و ر ا ج د ر  فم هلل  نيء ر  ن إإ هللنمة ع:  َّاُدا  
الهدَ  امد    : اامدس وهديكمن انهب ا نالى و  ب اله  ام د و ام   ،امين ن م  من ق   نب   خت  ه   و
 ،فسدده   م انسددالج ونن   دد  مالم نمدد  نه  ددو  دد   انصددنخل ام دد و    ،امنبدد  وامندد ن وانددن وامدد هس و 

 .و  مي  ي الب 

  ن نم نالى امد    و هالد  كمدن  هدن ندن   إ امنمالهنم امبينمه  هللنئج اا ن   هل  انسالم  ر   ن ج اا: َامسا  
نالب س نالى ننرد  ام دنإ، ون ّهد هج ند  امد   ، ونةدّ   البهبد  ا ئدمم و هالد  ن د  و  ،نة    ا  ا ا ئمم

 .غري انسالم ، ونصّ هج ن  ام خ   فه 
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  ئدالطنن كنرد  و  ب االرتام ئهن ا وائيبم  مجهع امد و  ا ن دنء ي اجمليمدع امد ويل و ن مكد   ومد:   ا  ا  
 .و ن ال  ي ن امكنرال  ي نص  ال ننوهن ام اخاله  واان  ه ،نالى   ا هله ن

رطنمبددد  الكدددنم انسدددالم  هللنميندددنون وامنمددد  اادددن  وامنن ددد  نالدددى وقدددال مجهدددع  ندددكن   :ويوص   ي ُم   ا يل   ي
اا دن  امةدد ني وامن ن دد  هللبهدنن البهبدد   ،و  ائد   ئددبن ن ورنناي دن هللكدد  ام ئدنو  انمك د  ،اإقييدن  هللد  انسددالم 

وامنمدد  نالددى صصدد  امةددبنب انسددالج  هلدد  كنفدد   نددكن  اإحن افددنم امنب  دد  وامهك  دد   ،وغن نندد  و ه افدد  امسددنره 
 .وغريهن نن  سيت م مرتو ج ا فكن  ام نم  ا  ار  ان نه   مبهج ا ئمم وربنا   امسمح  ،وامسال كه 

 ...واهلل أعلم    
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 فهر  المصا َّ والمراَّع
 
 مسننه  امبتن  إم رنم ال م دم  هلل  ، مبتن   احهأ ا. 
  م رنم ال م رسالج هلل  احلانى  ر احلس  امبةري  ام هسنهلل   ، احهأ رسالج. 
  مالةهخ نب  امنا ا هلل  هللنز  مح  اه، جمم ع فينوحن اهلل  هللنز. 
   اما نددددي  ر نبدددد  اه مشددددس امدددد    دمدددد  هللدددد   ر هللكدددد  هللدددد    دددد ب ، زا  اننددددن  ي هدددد   خددددري امنبددددن

 .ام رةبي انن و  هللنهلل  امبهج
   مةهخ ا ئمم  مح  نب  احلالهج هلل  نهمه  احل اين  ر امنبنإ، جمم ع فينوحن اهلل  نهمه. 
   لم  هلل  نالي هلل  دم  امة كنين، امسه  اا ا  اني فا نالى ال اوا ا زهن. 
  مالةهخ ر ني هلل    ئال احل بالي، غن   ان ي ى. 
   نبدد  امدد مح  هللدد  دمدد  : مجددع، ام ا  دد  مالةددهخ ا رددنم دمدد  هللدد  نبدد  ام هددنب امدد    امسدد ه  ي ا   هللدد

 .هلل  قنئج
  مسننه  هلل  نم  هلل  كثري ام رةبيإم رنم  ر امه اء ، نهسري امب آن امن هج.  
   ر نب  اه دم  هلل   مح  ا نصن   امب ط ، اانرع  الكنم امب آن : انسمى، نهسري امب ط .  
 ا ئمم ن     ام وم  ي. 
   لم  كنر  مهال ، ام  ج امسهنئه. 
     منثمنن خاله ، امبنن ن ام ئي. 
   امطهددد  هللددد  انتيدددن   كي  مالددد  ، ائددديبم  ام ومددد  هللددد  امهكددد  امسهنئدددي ام  ددد   وواقدددع انمن ئددد  ام ومهددد

 .ام ازين
 رهثنال ا رج انيح ا. 
   مصنخل هلل  نب  اه هلل  محه ، نالبهس ر  و  ي ق ن ن اله. 
  فينوحن اهلل  نثهم   مح  اهجمم ع. 
  ن فدددا امددد     ر دمددد  نبددد  اه هللددد   محددد  هللددد  ق ارددد  ، انردددين ي فبددد  ا ردددنم  محددد  هللددد  ال بددد  امةدددهبنين

 .انب ئي
  مالمريغ نين، هلل ا   ان ي ي. 
   ر  او  ئالهمنن هلل  ا ننث امساسينين، ئ    ر  او . 
   لم  ننا  ام    ا مبنين، احهأ  ر  او. 
 نب  امالطهال ا مهج. م ، مقنم ام ومه  ي امة  ن  وامبنن ن ي امسالج واحل ب امن. 
  هلل  زه ا، امنمقنم ام ومه  ي ا ئمم . 
    مالسه  ئنهللا، فب  امس. 
   مالاالهالي، امنمقنم ام ومه. 
  لم  هلل   مح  هلل  ئ   امس خسي، ن   امسري امكبري لم  هلل  احلس  امةهبنين.  
 لم  هلل       امطرب ،  نرع امبهنن ن  ن و   آ  امب آن : نسمىنهسري امطرب  ا. 
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  إهلل  نب  امرب، امكني. 
  مالةرياز ، ان  ب. 
  مالب  ي، كةن  امب نع.  
  مالنمر   ر زك  ن دهي ام    هلل  ن   ام  و  ، ن   ام  و  نالى احهأ رسالج 
   فني مح  هلل  نالي هلل  الا   ر امه   امنسبمين امةن، فيأ امبن. 
 لم  هلل  رك م هلل  ر     ا ف  بي انص  ، مسنن امن ب. 
  لم  هلل   نب ب امهريوز آهللن  ، امبنر إ الهط. 
  منمء ام     ر هللك  هلل  رسن   هلل   مح  امكنئنين، هلل اوع امص نوع ي ن نه  امة اوع. 
    مكمن  ام    دم  هلل  نب  ام اال  امسه ائي اهلل  ا منم، فيأ امب. 
  مالةهخ ن نم ومجنن  ر  نالمنء ا   ، ا     امهينوحن. 
 مآلر، اله   اه  ا ك. 
    ال وب ام ،  نب  اه ان ئى :كي  مال. 
  لم  ااطه  امة هللهين، ررين الينى إ  رن ف  رننين  مهنظ ان  نى. 
 لم  هلل  نهسى  ر نهسى امرتر   امسالمي، اانرع امصحهأ : ئ   امرتر   انسمى. 
   منالي هلل  دم  هلل  نبنإ امبنالي، ام امهب ه  ر  فينوحن نهخ ا ئمم اهلل  نهمه  اإخيهن. 
 ص    ا الكنم ي ن هللري  ه  ا ئمم. 
 و  انننين مألم ئي . 
  الب ال ام اني وام نه  مالنمر  دم  هلل  انخل نثهم. 
 ااه ام كي   ئالهمنن هلل  نب  اه  هللن اميب    ي الكج وخط  ا اميكهري واميهاري مألئينب. 
  جممع امالر  امن هلله  امبنه ا –انناج ام ئهط. 
 اا ن  و هل اهللط  امة نه  مالنمر  امةهخ انخل امه زان. 
  امة   انميع نالى زا  انسيب ع مالنمر  دم  هلل  انخل نثهم. 
    الألمكنوي م ا   انيبن   ه  امس   واامنن  ن. 
 رسنو  ا رنم  مح  إهلل   نب  اه. 
  ن  هلل       انسهأ إهلل  نهم اا اب امصحهأ. 
 ن   امنبه ا امطحنو   إهلل   ر امنا احل هي. 
  مسننه إرك ننم ره  م ا ر  امهك    هن هلل و. 
 حن  هلل نء ائرتانهاه  وط ه  ميحبها ا ر  امهك   منب  احلهه  اننمكي. 
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  ف  إ ان  هل ننم
 امصهح   عددددددان  هل
 5–2  ددددانب ر

 8 ئبنب اخيهن   مهه  ان  هل ع و 
 8 ر  ج امبحث
 4 خط  امبحث
 25–6 نن   ام و  وائيبم  ام رج امسهنئه  و     ي  الكنم اا ن : اميم ه  
 0 نن   ام و  وائيبم ن ي امة  ن  ا ئمره : انطال  ا و  
 9 ائيبم  ام و  ي ام  ج انننا ا: انطال  امثنين 
 22 و  وائيبم ن نالى  الكنم اا ن     نن   ام : انطال  امثنمث 

 21 هلل نء  الكنم اا ن  نالى ام مح  وامن   و نن   امن   : انس م  ا و  
 28 ا ا  ي نمق  انسالم  رع غري انسالم : انس م  امثننه  
 24  ه ا  امن   ي ا ئمم والكج امص   انننا ا مالمننه ام: انس م  امثنمث  

 18–26 ان ا  هللنا ن  وغن ي  و ه اف  وإنمن : انبحث ا و  
 20 ان ا  هللنا ن  ي امالر  واإاطم : انطال  ا و  

 20 اا ن  ي امالر :  وإ 
 20 اا ن  ي اإاطم :  ننهن 

 21 امرن   ر  اا ن : انطال  امثنين 
 10  ه ا  اا ن : انطال  امثنمث 
 11 إنمن اا ن : انطال  ام اهللع 
 ئبنب      هللنل ان  منم ا ئمره  إ  امبين   هل  الكنم : انبحث امثنين 

 82–14 انسالم  وغريهج ر  ان اط   وانبهم  ي ام و  ا ئمره  هللنئج اا ن 
 15 ركنن  ويل ا ر  ي امة ع والب ق : انطال  ا و  
 10 ام ا بنم انينالب  هلل يل ا ر : انطال  امثنين 

 11 ئالط  ويل ا ر  ي إنمن اا ن  ورن  ينالا هلل :   امثنمث انطال
امنمالهنم امبينمه  ام  نة  هللنئج اا ن   هل  انسالم  وغريهج : انبحث امثنمث 

 81–81 ر  ان اط   وانبهم  ي ام و  ا ئمره  وغريهن 
 88 البهب  امنمالهنم امبينمه : انطال  ا و  
 85 مالهنم امبينمه الكج امن: انطال  امثنين 
 81   ن   امنمالهنم امبينمه  نالى ام    و هال : انطال  امثنمث 
 ئبنب      هللنل ان  منم ا ئمره  إ  امبين   هل  الكنم   : انبحث ام اهللع 

 46–89 انسالم  وغريهج ر  ان اط   وانبهم  ي ام و  ا ئمره  هللنئج اا ن 
 40 امةب نم: انطال  ا و  

 41 اا   هلل    اه نا و  : طال  امثنين ان
 45 (اإحن ا )امي و   امهنئ  : انطال  امثنمث 
 46 اإحن ا  امهك  : انطال  ام اهللع 

 41–40 اانة 
 49 رة وع امب ا 
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 مقدمة
وسنياا  فممانننا، من  ه نده اهلل  ،حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من  رنروأ فنفسننا ،إن احلمد هلل

مبنده  اوفرن د فن ممند   ،ومن  هضن   فنال يناه، ننه، وفرن د فن إ إننه إإ اهلل ورنده إ رنره  ننه ،فال مضن  ننه
َم  َ وأسننونه،  ااون ااهَقأاماا َِ  ََ ُِ ِيتناا ُِ ِاانقهاا َُ  ﴿يَااأ َييَاَاااأ ِينااآميَن اَمتهاا ُُ مهُمااتممه ُاهنن المالن َ َيُْااا ه ال َامهاا

﴿يَااأ َييَاَاااأ ِينااآميَن ، (1)
ُُال  َ اادميد   ُِ اَااا ُيهاا ََ َ اه ُِ ِيتناا ُِ ِاانقهاا َه *  ِاَمتهاا َُي ََ َ َ  هاا ُُ َ َمااُن يهرمااوم ِيتناا ْهااَُْمه ْه  ُُ ُْ َيمهاا َماا ُُ َ يَاُ  ُُ َيُاَمااأَيمه يهُصااتمُ  َيمهاا

ز   ُُ  ؛فما بعد ،(2) أَاظميم   ِفَاَقُد فَأَز فَا

َْااأرم هِ  ): فقنناص انن ل اهلل م يننه وسنن  فن انفننت ثر ننر ر ا ننر ان مننان،  ،فقنند ف ننى انن ل اهلل م يننه وسنن  
ت اأي مم ُِ اف مه ْ ِي ي  يهُممم اف َكاأفم ممت اأي َ يهُممم ُِ ْنلهاله مه ُم  يهُصاحم ه ِي ْ ِي  ْمأأَلُاَمألم فم َات أ َكقمَروم ِيتنُيلم ُِيمهُظتما َ يهُصاحم ه َكاأفم

َْن  ماان ِيااَدُْاَيأيَحمياا َه ْمَراا يتَاا : ، قنناص انن ل اهلل م يننه وسنن  اوينن ه انفننت منن  رنندحلا معنن  احل نني  ر ان نن، (3). (وه رم
 .(5)«اثدع احل ي  ر ان   ،(4)فت باقرةَسَيْأِتي م ل انناس »

وبعند أانب  اننناس ر رن ة من  فمنري ، وا ت طنت األمنوأ، فوملا ك ر  األرداث ر ي ا ان م  وثوانت، 
ر  املسنننن من هون مسننننتند رننننرمح، وى ننننت انسننننال  م ننننل املسنننن من، رف ننننن  رجننننت م ينننننا بعنننن  انفاننننا ، فَ ف

فن وانفقننه م ننل فينن  انع نن   اكننان ن ام ننوماأسننت انقتنن  بأبونن، اننوأه، هون واةع منن  أىننم، فو ثأنينن  منن   ننم ،  
 .احلق م  انباط هبينوا ن ناس 

روأة بانندموة إ  مقند هوأحلنا احلاههنم وانعونره ، و نت قامت فمانم جمم، انفقه اإلسالمح اندويل مووملا 
 هوفنقفن من  وجن  ، سناالال  املنو  "ِي قأاال ْاين ِيمماتمين ْأ اُ ِي ااأر" همنوانببحث ، في اهموِت ن مواأكم 

 .فبناء اإلسالم حنو طرهق اهلدى وسب  انرراه وااننقاط م ل احلروف، وهوج  وانيضع املواأكن ر ي ه اندوأة

                                                 

 .201: اص ممران (1)
 .02-00: األر اب (2)
ب و ، هاأ )مبد انباقح، ممد فؤاه : ، حتقيقصحي  ممتُ(: ين162  )مس  ؛ مس   ب  احلجاج فبو احلسن انقو ، اننيسابوأ،  (3)

 .2/220، 221، كتاب اإلميان باب احلث م ل املباهأة باألمماص قب  ثظاير انفت، ردهث أق  (إرياء انرتاث انعريب
ْيب (: ين106  )اب  قتيبم؛ فبو ممد مبد اهلل ب  مس   اندهنوأ، . رققته: بقر  بطنه، ف،: ف، انفاحتم املوسعم، م  قون : انباقرة (4) غ

 .1/63، (ين2930، 2بغداه، مطبعم انعاين، ط)مبد اهلل اجلبوأ،، . ه: ، حتقيقحديثِي
مبد احملس  ب  إبرايي   طاأق ب  موض اهلل ب  ممد و: ، حتقيقِيمر ُ ِأل  ط(: ين960  )انطىاين؛ فبو انقاس  س يمان ب  فىد  (5)

 .1/61، 2169، ردهث أق  (ين2121انقايرة، هاأ احلرمن، )احلسيين، 
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ر احلندهث فننن كنان  ؛وفمنا األراههنثبتخنره  ايهنا ، و ع و األقنواص إ  فانحا،ا، ب انبحث ي اوه ت م 
 ت  نقنن هنن غانبننا  مننا، و انرتنن  انسننتم ومسننند اإلمننام فىنند هرجنن، إ ،مننا،    فننلرتَ في   ،انصننحيحن فو ر فرنند ا

 .إن مل هر  ر انصحيحن ،فقواص انع ماء ر ثصحي  احلدهث فو ثضعيفه

 :فقد مش ت ، طم انبحثم إ  باننسبو 

 .م ي ا اأواخلطم انيت س ،ومن جيته ،وسب  ا تياأه ،ف يم انبحث كر في اذ   انيت، ِيمقدمة

 :مطان ، وذن  م ل اننحو ايِت مثانيمس  انبحث إ  مبح ن، و   ق  

 :حي؛ مطان  فأبعموفيه ، وموروميته مف وم اجل اه: ِيمححث ِأل ل
الصرالحِي اأر ف :ِيمرتب ِأل ل  ف ِيت ة ِ 
ْ اية ِي اأر :ِيمرتب ِيثأْف ممَ مش  ِ 
ْ اي َ :ِيمرتب ِيثأيث يحممة من مش  فضل ِي اأر ِ 
ِْْو   ترة الاال  ِي اأر فف ِإل الم :ِيمرتب ِي

 انعم يا  انقتانيم انيت ثو  باس  اجل اه  د املس من وغ ي  :ِيمححث ِيثأْف
 :حي ؛فأبعم مطان وفيه 

 م هم املس   وان محررم :ِيمرتب ِأل ل
 رر  انعم يا  انقتانيم انيت ثو  باس  اجل اه  د املس من وغ ي  :ِيمرتب ِيثأْف
فسباب جنو  بع  انتنظيما  اإلسالميم إ  انقتاص  د احلرام واملواطنن  :ِيمرتب ِيثأيث

 املس من وغ ي 
ِْْو  ن وغ ي موقف األمم وويل األمر مم  هع   اجل اه  د املس م :ِيمرتب ِي

 وفي ا في  نتاال  انبحث  ِيخأامةي

ِْلو يم  ِيمصأر  ِ 
منند فينه ف نو من   من  اهلل ورنده، واخلطنأ انصنواب فينه فبفضن ف  ا ج د املق  ر ي ا انبحث،  ؛اوف    

 .انويطانم  و  نانفسف

م ر هوأثنننه انفرانننم يل ر املوننناأك ؛ إلثارنننمجممننن، انفقنننه اإلسنننالمح انننندويل، وفمانتنننه انعامنننم املنننوقرةرننناكرا  
وانتوفينق؛  احلاههم وانعوره ، وفسأص اهلل م  وج  فن جيع  ين ه انندوأة، هوأة  ن  وبركنم، وفن هرتن  هلنا اننجنا 

 .نتحقيق فيداف ا انيت ثص  ر ط   أ اه سبحانه وثعا 

 .وا ر هموانا فن احلمد هلل أب انعاملن
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 ِيمححث ِأل ل
ُم ِي اأر  مَا

واحلرمنم من   ،ه، واحلدهث م  فض وررمه واإاطال ، وموروميم اجل اهثعرهف اجل اه ر ان غم  هوفي
  ؟إمالن اجل اه ر اإلسالمر انس طم   مَ ني موروميته، و 

 ِيمرتب ِأل ل
الصرالح  ِي اأر فف ِيت ة ِ 

  :ِي اأر فف ِيت ة
َم  م يه ما هقاأيب  ذكر اب  فاأس فن مصدأ َجاَيَد، ويو م  اجَلْ د، و  : ه، هقاصفا ه املوق م، وُي 

ُُ : َجَ ْد   نفسح وفْجَ د ، واجل ْ د انط اَقم، قاص اهلل ثعا  ده َ  المالن لهُاَدهه ﴿َ ِينآميَن ال َي م
: ف،؛ (1)

 .(2)طاقت  

﴿َوفَْقَسنم وا بيان  نهي : كال ا جد ، واجَلْ د املبانغنم وانغاهنم، ومننه قوننه من   وجن   ،واْجتَنَ د ،اوَجَ َد جَيَْ د  َجْ د  
 .(4)وغ ظوا األميان ،اجت دوا ر احل ف: ف،؛ (3)ْ َد فمَْيَاِنييْ ﴾جَ 

، قنناص (5)فَو مننا فَطنناق منن  رننحء ،اسننتفراا انوسنن، ر مدافعننم انعنندو بانينند فَو ان سننان: واجلي نناه  واهاينندة
َ اهيهي﴾: ثعا   .(6)﴿َوَجاييد وا ري ان  هي َرق  جي

 .ذكر اب  فاأسكما   ،وي ه املعاين وغ يا ثرج، إ  املوقم

                                                 

 .03: انتوبم (1)
ب و ، هاأ )مبد انسالم ممد ياأون، : ، حتقيقمر ُ مقأييس ِيت ة(: ين931  )فبو احلسن فىد ب  فاأس ب  ةكرها : اب  فاأس (2)

  )انطى،؛ ممد ب  جرهر ب  ه هد ب   اند، فبو جعفر : ، وانظر ر ثفس  ايهم2/116، (م2333 -ين2110، 1اجلي ، ط
ْا  لأمو(: ين920 ْياملعروف  ِيحيأ  ان اأ يل اي ِيق  .20/231، (ين2101ب و ، هاأ انفرر، )، ْ َميْ ِيرح

 .91: اننح  (3)
ْا  ِيرظيُ(: ين001  )اب  ك  ؛ إمسامي  ب  ممر اندموقح فبو انفداء  (4) ب و ، هاأ انفرر، )، ْ َميْ ِْن كثيْاملعروف  اَميْ ِيق

، (2ب و ، هاأ ااهأ، ط)، يمأ  ِيرْب(: ين022  )؛ ممد ب  مررم األفرهقح املصر، اب  منظوأ: وانظر. 1/100، (ين2102
9/299 

ْا (: ين101  )انراغ  األاف اين؛ فبو انقاس  احلسن ب  ممد ب  املفض  : انظر (5) ْيب ِيق ْرِت فف غ ممد سيد  : ، حتقيقِيمَ
 .2/202، (نبنان، هاأ املعرفم)كيالين، 

 .01: احل  (6)



4 

 

 :ِي اأر فف ِالصرالح
، َواْنقيَتاص  َمَ، َمْ  اْمتَنَنَ، َمْ  اْنَقب وصي بياننن ْفسي َواْنَماصي : اجلْيَ اه  : "قاص انبابرِت ه ي احلَْقِّ َماء  إَ  اندِّ  .(1)"ي َو اندُّ

قتناص غن   :ج ،ن ا، فخنر (2)"إلمنالء ك منم اهلل ؛، غن  ذ، م نداقتناص مسن   كنافر   :اجل ناه: "وقاص انراناع
ا ر، و رج قت  املس   املعايد، ف يس جب ناه، و نرج منا كنان قتناإ  نندنيا فو مناص فو  اكقتاص انرافر كافر    ؛املس  

 .(3)ىيم، ف يس جب اه ررمح

غننن  ذ، م ننند، بعننند هموثنننه إ  اإلسنننالم  اينننو قتننناص مسننن    كنننافر  : ن اجل ننناهإفنننيمر  انقنننوص  ؛وم ننل يننن ا
 .م اهللوامتنامه، إلمالء ك م

 :واجل اه ف رب

ويننو املقصنوه منند اإلطننالق، وهرنون بانيند، واملنناص، وان سنان؛ بانندموة إ  اإلسننالم : جمايندة انعندو انظناير .2
وإةانم انوب م، وانرف، وانتدب  فيمنا فينه نفن، املسن من،  ،ورراالعه، واحلجم بنقامت ا م ل املبط ، وبيان احلق

 .وبانق  ؛ بانع م م يه

 .وثرون بتع   فموأ انده ،   م ل انعم  ،ا،   م ل ثع يم ا: اننفسجمايدة  .1

 .وما ه هنه م  انو وا  ،وثرون بدف، ما هأِت به م  انوب ا : جمايدة انويطان .9

 .(4)انق  ب   ،ان سانب   ،وثرون بانيد: جمايدة انفساق .1

                                                 

انسمرقند،؛ مالء انده  : وانظر. 0/196، (اجلام، انرب  اإلاداأ انراب،)، ِيرتأية شْح ِيادِية(: ين016  )بابرِت؛ ممد ب  ممد ان (1)
  )، واب  جني ؛ ةه  انده  احلنفح 9/139، (م2311-ين2101، 2ب و ، هاأ انرت  انع ميم، ط)، احَة ِيَقاأء(: ين193  )

ِْئو شْح ك(: ين300 ِيَ أ ى : ، ونظام؛ انويخ، ومجامم م  م ماء اهلند1/06، (1ب و ، هاأ املعرفم، ط)، تز ِيداأئوِيححْ ِي
 .1/211، (م2332-ين2122هاأ انفرر، )، ِياتدية فف مآهب ِإلمأم ِألاظُ يْف ِتيَة ِيترمأ 

ْفة(: ين131  )انرااع؛ ممد ب  قاس  األنصاأ،، فبو مبد اهلل  (2) . 2/110، (، انرب ، اإلاداأ انراب،اجلام)، شْح ِد ر ِْن ا
ُِهب ِي تيل يشْح مخ صْ ختيل(: ين311  )احلطاب انرميين؛ ممد ب  مبد انرى  املغريب، فبو مبد اهلل : وانظر ب و ، هاأ )، م

ْشف اتى مخ صْ ختيل(: ين2201  )، واخلررح؛ ممد ب  مبد اهلل، فبو مبد اهلل 9/910، (ين2931، 1انفرر، ط  ،شْح ِيخ
ب و ، هاأ )، شْح مت  ِي تيل اتى مخ صْ ِيرالمة ختيل(: ين2133  )، وم يش؛ ممد 9/200، (ب و ، هاأ انفرر ن طبامم)

 .9/291، (م2313-ين2103انفرر، 
ْفة: انرااع: انظر (3)  .2/110، شْح ِد ر ِْن ا
ْا : األاف اين: انظر (4) ْيب ِيق ْرِت فف غ يالص : ، حتقيقكشأف ِيقتأع ان م ن ِإلاتأع: (ين2012  )، وانب وِت 2/202، ِيمَ

  )، واب  رجر؛ فىد ب  م ح فبو انفض  انعسقالين انوافعح 9/96، (ين2101ب و ، هاأ انفرر، )مصي حح مصطفل يالص، 
 .6/9، (ب و ، هاأ املعرفم)م  انده  اخلطي ، : ، حتقيقف   ِيحأ ي شْح صحي  ِيحخأ ي(: ين111
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 ِيمرتب ِيثأْف
ْ اية ِي اأر ممَ مش  ِ 

 :انرتاب وانسنم واإلمجاعثبتت موروميم اجل اه ر 

َ  : ومن نننا قوننننه ثعنننا  هإننننم وا نننحم م نننل مونننروميم اجل ننناه ر سنننبي  اهلل،انقرانينننم دنت ايهنننا  فننن ْم ﴿يه
ُُ َيَقاادميْ   ْمهم ََ َاتَااى َُْصاا ُِ َ الم ن ِيتناا ُُ وهتممهاا َُ  ْمااأَْاناه يمتنااآميَن ياهَقااأاَاته
 ،، قنناص غنن  وارنند منن  انسنن ف؛ كنناب  مبنناس(1)

 .(2)ي ه فوص اهم ن نت ر اجل اه: وقتاهة وغ ي  ،ومقاث  ب  ربان ،وةهد ب  فس   ،ب  ان ب  ومروة ،وجمايد

ْم : وقنناص ثعننا  اا مم ِ خم ُُ َم َ ال ْمااأُييَا َُ  ْمأيتناا تهاا مم ُِ ُِ ِينااآميَن ال ياه ﴿اَااأامته
ُه : ، وقنناص ثعننا (3) ﴿كه مااَب َاتَااُيمه

ُُ َ َاَماى َيُ  َامُ  ٌ  َيمها ُْ َُ كها َه ُِيقمَ أله َ هه ُُ َ ِيتنا َْ َيمها َُ َشا ُِ َشاُيا أ َ هها حَا ُُ َ َاَماى َيُ  اهحم ْ  َيمها ا َُ َخياُ ُِ َشاُيا أ َ هها َْهها
ُُ اليَارُ  ُه َ َيُْااا ه َُ  تَاا  اَاُرَتمهاا

ُُ فمااف َ ااحميلم : ثعننا  ، وقنناص(4) اامه َهمم ُُ َ َيُْا ِيممه َُ اادهِ  ْمااَأُم ََأف ااأ َ امَقااأال  َ َلأهم ْهِ  خم َُْماا ِ﴿
 .  ايها ، وغ يا م(5)ِيتنَم 

قنناص أسننوص اهلل، »: وهنننت انسنننم كنن ن  م ننل موننروميم اجل نناه، فعنن  ابنن  ممننر، أ ننح اهلل من مننا، قنناص
ا َأس ننوص  اهللي، َوه قييم نن: انن ل اهلل م يننه وسنن   نند  َ  َهْوننَ د وا فَْن إَ إينَننَه إيإ  ان  ننه ، َوفَن  م َم  ننْر   فَْن ف قَاثيننَ  انن نناَس َرنن وا ف مي

سَ  انص الََة، ْساَلمي َوري َقِّ اإلي  .(6)«ابن   ْ  َمَ ل اهللي َوهن ْؤث وا ان  َكاَة، فَنيَذا فَنَع  وا َذنيَ ، َمَصم وا ميينِّ هيَماَءي ْ  َوفَْمَواهَل ْ  إيإ  ِبي

 .(6)«اهللي 
: َف،ُّ اأَلْمَمنناصي فَْفَضنن  ؟ قنناص: س ننايَ  اننننل، انن ل اهلل م يننه وسنن  » : ومنن  فيب يرهننرة، أ ننح اهلل منننه، قنناص

َ اٌه ر َسبيي ي ان  هي؟ قيي َ :     َماَذا؟ قاص: ميَاٌن بيان  هي َوَأس ونيهي، قيي َ إي   .(7)«َر ٌّ َمبنْر وأٌ :     َماَذا؟ قاص: جي

                                                 

 .93: احل  (1)
 .9/116، اَميْ ِْن كثيْ: ب  ك  ا (2)
 .13: انتوبم (3)
 .126: انبقرة (4)
 .12: انتوبم (5)
مصطفل . ه: ، حتقيقْصحي  ِيحخأ ياملعروف  ِي أمو ِيصحي  ِيمخ صْ(: ين116)انبخاأ،؛ ممد ب  إمسامي  فبو مبد اهلل اجلعفح  (6)

، كتاب اإلميان، باب ﴿فَنيْن ثَاب وا َوفَقَام وا انص الَة َواثَنو ا ان  َكاَة َفَخ ُّوا (ين2310-ين2100، 9ب و ، هاأ اب  ك   وانيمامم، ط)هه  انبغا، 
، كتاب اإلميان، باب األمر بقتاص انناس رَ هقونوا صحي  ممتُ: ، وان فظ نه، ومس  2/20، 11، ردهث أق  [1: انتوبم]َسبييَ   ْ ﴾ 

 .2/19، 11إ إنه إإ اهلل ممد أسوص اهلل، ردهث أق  
، صحي  ممتُ: ، وان فظ نه، ومس  1/119، 2110، كتاب احل ، باب فض  احل  املىوأ، ردهث أق  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (7)

 .2/11، 19كتاب اإلميان، باب بيان كون اإلميان باهلل ثعا  ففض  األمماص، ردهث أق  
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ند وا اْنم ْونريكيَن : قناص أسنوص اهلل، ان ل اهلل م ينه وسن  »: وم  فننس بن  مانن ، أ نح اهلل مننه، قناص َجايي
ننننر   ،بيننننَأْمَوانير  ْ  ننننَنتير  ْ  ، ْ َوفَنْنف سي فيننننه هنينننن  م ننننل وجننننوب اهاينننندة ن رفنننناأ بنننناألمواص : "، قنننناص انوننننوكاين(1)«َوفَْنسي
 .(2)"واألهد،

ننر  »: وف ننى انن ل اهلل م يننه وسنن  ، فن اجل نناه منناض إ  هننوم انقيامننم، فقنناص ننيَ ا اخْلَينْ اخْلَْينن   َمْعق ننوٌه ر نَنَوااي
، اسنننتدص ،ننن ا احلننندهث اإلمنننام فىننند وانبخننناأ، م نننل بقننناء اجل ننناه إ  هنننوم (3)«ْجنننر  َواْنَمْغنننَن   ؛ األَ إ  هنَنننْومي اْنقيَياَمنننمي 

إمننا  ،وفسره باألجر واملغن ، واملغنن  املقنرتن بناألجر ،انقيامم، فقد ذكر بقاء اخل  ر نوااح اخلي  إ  هوم انقيامم
 .(4)هرون م  اخلي  باجل اه

 .(5)فمج، انع ماء م ل موروميم اجل اه ر سبي  اهللو 

جل نناه فننرض م ننل انرفاهننم، إذا قننام بننه بعنن  املسنن من، وحتقننق بنن ن  املط ننوب، سننق  منن  انبنناقن، وا
نند وَن ري َسننبيي ي ان  ننهي بيننَأْمَواهليي ْ : وذننن  نقونننه ثعننا  ننر  ف ويلي انض ننَرأي َواْنم َجايي نيَن َغينْ ننَ  اْنم ننْؤمي  ﴿إ َهْسننَتوي، اْنَقامينند وَن مي
نن يْ  َفض ننَ  ان  نن نن يْ  َم َننل اْنَقاميننديهَ  َهَأَجننم  وَك ننالُ َوَمننَد ان  ننه  احلْ ْسننَ  َوَفض ننَ  اَوفَنْنف سي ننديهَ  بيننَأْمَواهلييْ  َوفَنْنف سي ن  ننه  ه  اْنم َجايي

اْنم َجاييديهَ  َمَ ل اْنَقاميديهَ  َفْجر ا َمظييم ا﴾
(6) 

 .(7)فدص م ل فن انقامده  غ  امثن م، ج اه غ ي 

                                                 

، وان فظ نه، واننساالح؛ فىد ب  رعي ، 9/20، 1101نغ و، ردهث أق  ، كتاب اجل اه، باب كراييم ثرك ا تن يْف رِ ر: فبو هاوه (1)
-ين2106، 1ر  ، مرت  املطبوما  اإلسالميم، ط)مبد انفتا  فبو غدة، : ، حتقيق تن ِيتمأئف(: ين909  )فبو مبد انرى  

 .، واححه األنباين6/0، 9036، كتاب اجل اه، باب وجوب اجل اه، ردهث أق  (م2316
ب و ، هاأ اجلي ، )، ْيل ِأل طأ  من يِأريث  يد ِألخيأ  شْح مت قى ِألخحأ (: ين2111  )؛ ممد ب  م ح ب  ممد انووكاين (2)

 .1/13، (م2309
: ، ومس  9/2011، 1630، كتاب اجل اه وانس ، باب اجل اه ماض م، انى وانفاجر، ردهث أق  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (3)

 .9/2139، 2109اب اخلي  ر نوااي ا اخل  إ  هوم انقيامم، ردهث أق  ، كتاب اإلماأة، بصحي  ممتُ
 .6/16، ف   ِيحأ ي: اب  رجر: انظر (4)
اأية ِيمق صد(: ين131  )اب  أرد؛ ممد ب  فىد ب  ممد انقرطل، فبو انونيد : انظر (5) ، (ب و ، هاأ انفرر)، ْدِية ِيم  اد ْ 

، (1ب و ، هاأ انفرر، ط)، شْح ف   ِيقديْ(: ين612  )مد ب  مبد انوارد انسيواسح ، واب  اهلمام؛ كماص انده  م2/101
مبد ان طيف ممد مبد : ، حتقيقِالخ يأ  ي رتيل ِيمخ أ (: ين619  )، واملوا ح؛ مبد اهلل ب  مموه ب  موهوه احلنفح 1/193

(: ين019  ) ه عح؛ فخر انده  م مان ب  م ح احلنفح ، وان1/211، (م1001-ين2116، 9ب و ، هاأ انرت  انع ميم، ط)انرى ، 
، واب  مف  ؛ إبرايي  ب  ممد ب  مبد اهلل 9/112، (ين2929انقايرة، هاأ انرت  اإلسالمح، )، احيين ِيحقأئو شْح كتز ِيداأئو

ف   : واب  رجر ،9/900، (ين2100ب و ، املرت  اإلسالمح، )، ِيمحدع فف شْح ِيمقتو(: ين111  )احلنب ح، فبو إسحاق 
 .6/90، ِيحأ ي

 .31: اننساء (6)
 .3/261، ِيم تف: اب  قدامم: انظر (7)
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 : ثم موا ،، يحوهتعن اجل اه ر ثال

: إذا انتقل ان رفان وثقاب  انصفان، ررم م ل م  رضر اإنصراف، وثعن م يه املقام، نقونه ثعا  .2 
  َُ تمحه َُ ُُ ااه ْ ِ َيَرتنمه ََ َكثمي ْهِ  ِيتن ُْكه ِ َ ُِ ُُ فمَاة  فَأاُاحه ه َِْ َيقمي ه ُِ الم ﴿يَأ َييَاَاأ ِينآميَن اَمته
(1). 

 .د، ثعن م ل في ه قتاهل  وهفع  إذا ن ص انرفاأ بب  .1

ُه : إذا استنفر اإلمام قوم ا، ن م   اننف  معه، نقونه ثعا  .9  َِْ اميَل َيمه ُُ الم ُِ َمأ َيمه ﴿يَأ َييَاَاأ ِينآميَن اَمته
ُُ المَيى ِأَلُ نم  َم ِانأاَاُت ه ْهِ  فمف َ حميلم ِيتن َُْم ِ
(2()3). 

 ِيمرتب ِيثأيث
يحممة منفضل ِي اأر  ْ اي َ ِ   مش

وانفنوة جبناثنه،  ،ة ثدص م ل فض  اجل اه، فبن سنبحانه فننه سنب  نرىنم اهلل وأ نوانه  وأه  نصوص ك 
َم : قنناص سننبحانه ُه َر ََلااة  امُتااَد ِيتناا ُُ َيُاظَاا ااام َهمم ُُ َ َيُْا ِيمام َُ َم ْمااَأُم ْهِ  َ َلأَهاادهِ  فمااف َ ااحميلم ِيتناا ُِ َ َهااأَل  ﴿ِينااآميَن اَمتهاا
ُه  ََأئمزه َ   َ يه يَامَك هه ُ  * ُِي ُ  مهقمي ُُ فميَاأ َْرمي َه َ  مُضَُِ   َ َلتنأت  َياه ُت َمة  مم ُِ ُُ ْمَْ ُُ  ََْااه ْههه ياهَحشِّ

(4). 

ُه : مقاب  اجلنم، فقاص ثعا  ابيع  اهلل وجع ه  ُُ ْماَأ ن َياها َِياه َُ ُُ َ َيُما َهَمااه ممتميَن َيُْا ُِ اَن ُِيمها َْى مم ََ ُِشا َا ﴿الم ن ِيتنا
ِ َاَتُيا ُِيَ تنةَ  َُ  َ ُااد  َُ  َ ياهُق َاتها َم فَايَاُق اهتها َُ  فمف َ حميلم ِيتن ُُ َِوم َ ِإلم ياهَقأامته قًّاأ فماف ِي انا َِ ُْا م َ َماُن َيُ فَاى َم  يالم َ ُِيقها ُْ م

ُُ ْمَم َ َْ  ُه ِينآمي َْأيَاُر ه ْهِ  ْمحَاُيرممه َم فَأُ َ ُحشم ٌم ممَن ِيتن زه ُِيَرظميْمَرُادم ُُ ََ َُ ُِي  ُه يمَك هه
(5). 

ُِ َهااُل : ثعننا  ر اننصننر، فقنناص ان نجنناة منن  انننناأ، وملغفننرة اهلل، وسننبب   اوجع ننه سننبب   ﴿يَااأ َييَاَاااأ ِينااآميَن اَمتهاا
  ُ ااُن َاااَآِب  َييمااي ُُ مم اايمه ُُ َاتَااى امَ ااأ َو  ااهُت م َُ * َيرهَيمها َم ْمااَأُم ااده َ  فمااف َ ااحميلم ِيتناا ُيمَم َ اهَ أهم َم َ َ  هاا َُ  ْمأيتناا تها مم ُِ ُُ ااه ِيممه
  َُ ُُ اَاُرَتمهاا ُُ المُ  كهُتاا ه ْ  َيمهاا اا ُُ َخياُ َْيممهاا  ُُ اامه َهمم ُُ َلتناا* َ َيُْا ُتمه ُُ َ يهااُدخم ْهااَُْمه ْه  ُُ ُْ َيمهاا َماا ااُن َاُح مَاااأ يَاُ  ْمي مم أت  َاُ اا

ُه ِألَ  زه ُِيَرظماي ُُ ا ََ َْيماَك ُِي َُْاَاا* ُْاَاأ ه َ َمَمأكمَن طَيَِّحة  فمف َلتناأتم َااُد    َح َْى اهحم ْمياب  َ يهُخا َم َ فَااُ    َا اَن ِيتنا ْ  مم أ َُْصا
مم  ُِ ْم ُِيمه  .(6) تمينَ َ َْشِّ

                                                 

 .11: األنفاص (1)
 .91: انتوبم (2)
 .3/269، ِيم تف: اب  قدامم: انظر (3)
 .12-10: انتوبم (4)
 .222: انتوبم (5)
 .29–20: انصف (6)
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ْه : ويو سب  ن حصوص م ل األجر انعظي ، قاص ثعنا  َم ِيناآميَن َيُشا  َ  ُِيَحيَاأَو ﴿فَاُتياهَقأاماُل فماف َ احميلم ِيتنا
َم فَاياهُقَ ُل َيُ  ياَ ِيَدُْاَيأ ْمأ  َْوم َ َمُن ياهَقأامُل فمف َ حميلم ِيتن ْ ِ َاظميم أ خم َم َيُل امي ُِ َف ْاه ُُ  .(1)ُ تمُب َفَم

َُ  فمااف : ، فقنناصاننفا   ُينن  املقنناث ن ر سننبي هفنننه وبننن سننبحانه وثعننا   ااَب ِينااآميَن ياهَقااأامته ََ يهحم ﴿الم ن ِيتناا
ُْصهُص   َيأ   َم ُُ ْاهتاُ َم َصًَّأ َكأَْاناه َ حميتم
(2). 

ََ َيَماااااَو ﴿َ ِيناااااآميَن : سنننننب  ن  داهنننننم، قننننناص ثعنننننا  اجل ننننناهو  ُُ  هاااااحاهَتَتأ َ الم ن ِيتنااااا يَاتاناه َلأَهااااادهِ  فميتَاااااأ يَتَاُاااااادم
ااتميَن  ُِيمهُحمم
اايَتَة : قنناص ثعننا ، سننب  ن فننال يننو ، و (3) َُ م َم ُِي ُِ الميَُياا ََ َ ُِْا َا هاا ُِ ِيتناا ُِ ِاانقهاا ﴿يَااأ َييَاَاااأ ِينااآميَن اَمتهاا

  َُ تمحه َُ ُُ ااه َم َيَرتنمه َ َلأهمدهِ  فمف َ حميتم
(4). 

: ثعننا  ر اننحبم اننبيننن وانصنندهقن وانصنناحلن، فقنناص ،انونن داء منن، اننن ه  فنعنن  اهلل م نني  اهلل   وجعنن
يقمينَ  ااااَن ِيتنحميِّاااايَن َ ِيصِّاااادِّ ُُ مم َه َاتَااااُيام َُ ِيتناااا ْن هااااَُل فَأه يَامااااَك َمااااَو ِينااااآميَن َيُْاَراااا ََ َ ِي  َ ِيَشااااَاَدِءم ﴿َ َمااااُن يهرمااااوم ِيتناااا

َِمهاانَ  يَن َ   َاُحَمااَحنن ِينااآميَن َ ال﴿: ، وف ننى فِننن  فرينناء، وبننن مننن نت  ، فقنناص ثعننا (5)يه يَامااَك  َفميق ااأ  َ ِيصنااأيمحم
  َُ ُْزَاهاا ُُ ياه اا يَااأء  امُتااَد َ ِّام ُِ ِا ااأ َْااُل َي َُ َم َيُم ُِ فمااف َ ااحميلم ِيتناا ْه َ  * اه متهاا اا َم َ َيُمَ ُحشم ااُن َفُضااتم َه مم ُه ِيتناا يَن ْمَمااأ ااَااأهه ِم ْم فَاا

ُُ يَاُتَحقهاْمأينآم  ُُ َيالن يَن َي ا َمام اُن َخُت ُُ مم ا ُُ َ ال ُِ ْمام ُُف  َاتَاُيام َُ  َخا ُُ َيُحَزْها اَن ِيتنا*  هها ْه َ  ْمتمُرَماة  مم ا َم َ َفُضال  َيُمَ ُحشم
ممتمينَ  ُِ َْ ُِيمه يوه َيُل ََ ال يهضم  .(6) َ َي ن ِيتن

 .وايها  ر ذن  ك  ة

 ،قنناص أسننوص اهلل»: م، فعنن  فيب يرهننرة، أ ننح اهلل منننه، قنناصاجلننن فقنند فكنند  فن جنن اء اجل نناه ؛فمننا انسنننم
َ نناه ا ر َسنننبيي يح، إَثَضنننم َ  اهلل نيَمننْ  َ نننرََج ر َسنننبيي يهي : انن ل اهلل م ينننه وسننن   نننه  إإ جي ُ ْريج  َوَثْصنننديهق ا  ،َوإيميَان نننا يبي  ، 

ننَو َم َننح  َ نناميٌ  فَْن ف ْه ي َننه  اجْلَن ننمَ  ،بير س نن يح مننا نَنناَص منن  َفْجننر  فو  ، نَننااليال  َعننه  إ  َمْسننَرنيهي اننن ، َ ننرََج منننهفو فَْأجي  ،فَن  
 .(7)«َغنييَمم  

قي  ن نل، ان ل اهلل »: قاص ، أ ح اهلل منه،، فع  فيب يرهرة، ما هعدص اجل اهوبن ا ل اهلل م يه وس  
  ،ث نناَمنناه وا م يننه َمننر ثَنْني فو َثالفَأَ  :ه، قنناص ثسننتطيعو إ :مننا هَنْعننديص  اجلْيَ نناَه ر َسننبيي ي ان  ننهي منن  وجنن ؟ قنناص: م يننه وسنن  

                                                 

 .01: اننساء (1)
 .1: انصف (2)
 .63: انعنربو  (3)
 .91: االدةامل (4)
 .63: اننساء (5)
 .202-263: اص ممران (6)
، كتاب اإلماأة، صحي  ممتُ: ، ومس  2/11، 96، كتاب اإلميان، باب اجل اه م  اإلميان، ردهث أق  صحي  ِيحخأ يانبخاأ،،  (7)

 .، وان فظ نه9/2131، 2106باب فض  اجل اه واخلروج ر سبي  اهلل، ردهث أق  
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نندي ر َسننبيي ي ان  ننهي  :وقنناص ر ان  اني َننمي  ، َثْسننَتطييع ونَه  إ: ك نن ُّ ذننن  هقننوص َكَم َنن ي انص نناالي ي اْنَقنناالي ي اْنَقانيننتي   ؛َم َنن   اْنم َجايي
َيام  وإ َاالبيآهَا ي ان  هي  َ، ا، إ هَنْفتن ر  م  اي  .(1)«ْنم َجاييد  ر َسبيي ي ان  هي ثَنَعاَ  ة  رَ هَنْرجي

نْنَيا وما في ا ،َنَغْدَوٌة ر َسبيي ي ان  هي فو َأْوَرمٌ »: نه    م  اندنيا وما في ا، فقاصفوبن  ٌر م  اندُّ  .(2)«َ ينْ

 ينه ان ل اهلل م ،َسنأَْنت  انننل»: قناص ،أ نح اهلل مننه ،وجع ه ففض  انعمن  من، اإلمينان بناهلل، فعن  فيب ذأ
َ اٌه ر َسبيي يهي  ،إيميَاٌن بيان  هي  :قاص ؟َف،ُّ اْنَعَم ي فَْفَض    ،وس    .(3)«َوجي

فإ ف ْ ننىي َك : قنناص اننننل، انن ل اهلل م يننه وسنن  » :وجع ننه ذأوة سنننام ينن ا انننده ، فعنن  معنناذ بنن  جبنن  قنناص
ْسنال: قناص ،هنا َأس نوَص ان  نهي  ،بَن َنل :ق نت ؟ْمري ك  ِّهي َوَمم وهيهي َوذيْأَوةي َسَناميهي بيرَْفسي األَ   ،ة  ، َوَمم نوه ه  انص نالم  أَْفس  اأَلْمنري اإلي

 .(4)«َوذيْأَوة  َسَناميهي اجلْيَ اه  

 .ة  ك     اجل اهاالواألراههث ر بيان فض

ْك ِي اأر  ِي حآيْ من ا

ُِ فماف َ احمي﴿َ يَُْ : سنب  ن  نالك، قناص ثعنا  فرتكنهرن أ  نصنوص ك ن ة من  ثنرك اجل ناه،  َم َ الَمقها  لم ِيتنا
اتميَن  اَب ُِيمهُحمم ََ يهحم ُِ الم ن ِيتنا ته مم ُِ ُُ المَيى ِي انُاتهَمةم َ َي ُِ ْمأَُيدميمه ااهُتقه
هَنم  إمننا نَن َنَنْت ين ه اي»: ، قناص فبنو فهنوب(5)

ننا َنَصننرَ   :فَننأَنْنَ َص اهلل ثَنَعنناَ   ،ي   ر فَْمَوانينَننا َون ْصنن يح َ اَي  نن   ن قينن :قن ْ نَننا ،مَ ْسننالاهلل نَبيي ننه  َوفَْهَ ننَر اإلي  فيينَننا َمْعَوننَر األَْنَصنناأي َنم 
َم َ ال﴿َ يَُْ  ُِ فمااف َ ااحميلم ِيتناا ُُ الميَااى ِي انُاتهَمااةم َمقهاا ُِ ْمأَيُاادميمه  ااهُتقهاا

ْنَقنناء  بياألَ ، (6) فَْن ن قيننيَ  ر  ؛هْنندي، إ  انتن ْ   َرننمي فَاإلي
 .(7)«َونَدََع اجلْيَ اهَ  ،فَْمَوانيَنا َون ْص يَحَ ا

                                                 

 .9/2131، 2101كتاب اإلماأة، باب فض  انو اهة ر سبي  اهلل ثعا ، ردهث أق    ،صحي  ممتُ: مس   (1)
، 1693، كتاب اجل اه وانس ، باب انغدوة وانرورم ر سبي  اهلل وقاب قوس فردك  م  اجلنم، ردهث أق  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (2)

 .9/2133، 2110ر سبي  اهلل، ردهث أق  ، كتاب اإلماأة، باب فض  انغدوة وانرورم صحي  ممتُ: ، ومس  9/2011
 .1/132، 1911، كتاب انعتق، باب ف، انرقاب ففض ، ردهث أق  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (3)
ْمآياملعروف  ِي أمو ِيصحي (: ين103  )انرتم ،؛ ممد ب  ميسل، فبو ميسل انس مح  (4) فىد ممد راكر : ، حتقيقْمتن ِي 

، واححه 1/22، 1626، كتاب اإلميان، باب ما جاء ر ررمم انصالة، ردهث أق  (انرتاث انعريبب و ، هاأ إرياء )وا رون، 
 .األنباين

 .231: انبقرة (5)
 .231: انبقرة (6)
، 1121ث أق  ، رده[231: انبقرة]﴿َوإ ثن ْ ق وا بيأَْهديهر ْ  إيَ  انتن ْ   َرمي﴾ : ، كتاب اجل اه، باب ر قونه ثعا  تن يْف رِ ر: فبو هاوه (7)

ْمآي: ، وان فظ نه، وانرتم ،9/21 ، واححه 1/121، 1301، كتاب ثفس  انقران، باب وم  سوأة انبقرة، ردهث أق   تن ِي 
 .األنباين
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ُُ  المالن ﴿: وثنننرك اجل ننناه سنننب  ن عننن اب األنننني ، قننناص ثعنننا  اااأ َ َيُماااَ ُحدمُل اَا ُُ َااااَآِْ أ َييميم  ُْمه ْهِ  ياهَراااآِّ َمااا م اااأ اَاُت
ُُ َ ال َْكه َه َاَتى كهلِّ َشُفء  َادميْ  َغياُ َْ ٌه َشُيا أ َ ِيتن  َاضه

(1). 

إذا »: فقناص، سن ي  انن ص م نل ثاأكينه نى فن ر ذنن  ثفور أ ا ل اهلل م يه وس  ، م  ثنرك اجل ناه، و 
نننيت ْ  بينننان  أْعي  ،َوَفَ نننْ   ْ فَْذنَننناَب اْنبَنَقنننري  ،ثَنبَننناهَنْعت ْ  بياْنعيينَنننمي   هَنْن يم نننه  رنننَ ، إ، َسننن  َ  اهلل َم َنننْير ْ  ذ إ  َوثَننننرَْكت ْ  اجلْيَ ننناهَ  ،َوَأ ي

ع ننوا إ  هيهنننير  ْ  ومل  ،ومل هَنْغنن    ،منن  َمننا َ »: ُينندث نفسننه بغنن و، فقنناصومل  ،، وبننن ماقبننم منن  مننا  ومل هغنن   (2)«ثَنْرجي
 .(3)«َماَ  م ل ر ْعَبمي نيَفاق   ،ُي َدِّْث نَنْفَسه  بيَغْ و  

ْ اية ِي اأر  ِيحممة من مش
ااااَن ال﴿: كفنننن  اإلسننننالم نينسننننان ررهننننم اإمتقنننناه، قنننناص ثعننننا  َُْشااااده مم ينم اَااااُد اَاحَاااااينَن ِي ٌَ فمااااف ِياااادِّ َِْ  المُكاااا

ُْ : ، وقنناص(4) ُِي َاافِّ  َهاا ممُن َ َمااُن َشااأَء فَاُتَيُم ُِ ُُ َفَمااُن َشااأَء فَاُتياهاا ااُن َ ِّمهاا ﴿َ اهاالم ُِيَحااَو مم
، ونننيس املقصننوه منن  (5)

َِ نااى ال : بننن ذننن  انسننعد، مننند قونننه ثعننا وقنند اجل نناه قتنن  غنن  املسنن من فو سننف  همنناال  ،   ُُ ﴿َ اَااأامتهُهه
ينه يمتنَم  َُ  ِيدِّ َتة  َ َيمه َُ  فم اُ نيس املقصوه به سف  هماء انرفاأ وف ن  فمنواهل ، ونرن  املقصنوه : "فقاص، (6)َامه

املقصننوه بننه فن هرننون انننده  هلل ثعننا ، فيظ ننر ههنن  اهلل ثعننا  م ننل سنناالر األههننان، وهنندف، كنن  مننا هعاأ ننه منن  
 .(7)"فال قت  وإ قتاص ،فنذا رص  ي ا املقصوه ،انورك وغ ه، ويو املراه بانفتنم

 :(8)رر  من اوإمنا ررع اجل اه ملقااد و 

ُُ : قنناص ثعننا : أب انعبنناهمبنناهة انعبنناه إ   مبنناهة، وإ ننراج انعبنناه منن  إقامننم ههنن  اهلل ر األأض .2 ﴿َ اَااأامتهُهه
َُ  ِيادِّينه  تَاة  َ َيمها َُ  فم اُ ِ فَاال َِ نى ال َامه ُُ َم فَانم م ُِْا َاَاا ، فنأمر اهلل ثعنا  (9)َاتَاى ِيظناأيممميَن  َِ  المالن  اهاُد َ يمتنا

 .(10)رَ إ هرون ررك، وهرون هه  اهلل يو انظاير انعايل م ل ساالر األههان ؛تاص انرفاأبق

                                                 

 .93: انتوبم (1)
 .، واححه األنباين9/101، 9161، كتاب اإلجاأة، باب ر انن ح م  انعينم، ردهث أق   تن يْف رِ ر: فبو هاوه (2)
 .، واححه األنباين6/1، 9030، كتاب اجل اه، باب انتودهد ر ثرك اجل اه، ردهث أق   تن ِيتمأئف: نساالحان (3)
 .116: انبقرة (4)
 .13: انر ف (5)
 .239: انبقرة (6)
ِْمن فف اَميْ كالم ِيمتأ (: ين2906  )انسعد،؛ مبد انرى  ب  ناار  (7) ْيُ ِي اب  : ق، حتقيْ َميْ ِيمردياملعروف  ايميْ ِيم

 .13، ص (م1000-ين2112ب و ، مؤسسم انرسانم، )م يمن، 
 .http://muntada.islamtoday.net/t86941.html ، منتدها  اإلسالم انيوم، ِيحممة من ِي اأر: املنجد؛ ممد ااحل: انظر (8)
 .239: انبقرة (9)
 .2/111، اَميْ ِْن كثيْ: اب  ك  : انظر (10)
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ا أسوص ان  هي َ  انناس رَ َهْوَ د وا َفْن إف ميْر   َفْن ف قَاثي »: قاص ا ل اهلل م يه وس  و    ،  إيَنَه إإ اهلل َوَفن  م َم د 
َقِّ اإلي َمَصم وا ميينِّ هيَماَءي ْ   ،فنذا فَنَع  وا ذن  ،َوهن ْؤث وا ان  َكاةَ  ،ةَ َوه قييم وا انص ال َسابن   ْ   ،مي ْسالَوفَْمَواهَل ْ  إإ ِبي َوري

 .(1)«م ل ان  هي 
ننخرج  ،واهلل جاء بنا ،اهلل ابتع نا: "ما جاء بر ؟ قاص: وملا سأص أست  فم  جيوش انفرس أبعح ب  مامر  

وم  جوأ األههان إ  مدص  ،وم   يق اندنيا إ  سعت ا ،م  راء م  مباهة انعباه إ  مباهة اهلل
 .(2)"اإلسالم

َم : قاص ثعا : أه امتداء املعتده  .1 ُِ فماف َ احميلم ِيتنا ُُ َ ال ﴿َ اَأامته اَب ِيناآميَن ياهَقاأامتهَُْمه ََ ال يهحم  اَاُر َادهِ  الم ن ِيتنا
ُِيمهُرَ دميَن 
(3). 

ُُ : قننناص ثعنننا  :ا  واألوطنننان واألمنننواصمنننهفننن، انظ ننن  وانننندفاع مننن  األنفنننس واحلر  .9 َُ  ْماااأَْاناه َ  يمتناااآميَن ياهَقاااأاَاته ﴿يهْم
ُُ َيَقدميْ   ْمهم ََ َاَتى َُْص ُِ َ الم ن ِيتن ُِ ممُن رم * وهتممه ْمله َِوٍّ المالن ِينآميَن يهُخ ْم  ُُ ْمَ ُي َه  يَأ مهم ُِ  ََْاَتأ ِيتن ُيه  .(4) َيُ  يَاقه

ُُ ال﴿: اص ثعننا قنن: إةانننم انفتنننم منن  انننناس .1 َِّْلااألم َ َمااأ َيمهاا ااَن ِي َميَن مم َم َ ُِيمهُمَ ُضااَر َُ  فمااف َ ااحميلم ِيتناا  ااهَقااأامته
ُم َيُهتهَااأ َ ُِلَراُل  ُْيَاةم ِيظناأيم ٌم ُِيَق اُن َهاآم ْمُلتَاأ مم َُ   َْانَتأ َيُخ ُيه ُمُيَدِ م ِينآميَن يَاقه َُْك َ يميًّاأ َ ِيتَِّمأءم َ ُِي اُن يَاده يَتَاأ مم

ْ ِ َ ِلُ  ي َُْك َْصم َرُل يََتأ ممُن َيده
نتخ ني  املستضنعفن من  فهند، انرفنرة املونركن  ؛، فحن  م نل اجل ناه(5)
 .(6)وهفتنوِن  م  انده  ،ان ه  هسوموِن  سوء انع اب

ُُ : قاص ثعا : ىاهم اندونم اإلسالميم م  رر انرفاأ .1 َم ِينآميَن ياهَقأامتهَُْمه ُِ فمف َ حميلم ِيتن ، (7) ﴿َ اَأامته
يَأ َييَاَاأ  ﴿:  م يه ، قاص ثعا  راثا  وانرباط م ل ان غوأ إمنا يو حلماهم هونم اإلسالم م  املرتبصن ،ا
 َ ُ تمحه َُ ُُ ااه ََ َيَرتنمه ُِ ِيتن ُِ َ ِاانقه ْهِ  َ َصأْمْهِ  َ  َِْمره ُِ ُِصحم  .(8) ِينآميَن اَمته

                                                 

، 11، ردهث أق  [1: انتوبم]، كتاب اإلميان، باب ﴿فَنيْن ثَاب وا َوفَقَام وا انص اَلَة َواثَنو ا ان  َكاَة َفَخ ُّوا َسبييَ   ْ ﴾  يصحي  ِيحخأ: انبخاأ، (1)
، كتاب اإلميان، باب األمر بقتاص انناس رَ هقونوا إ إنه إإ اهلل ممد أسوص اهلل، ردهث أق  صحي  ممتُ: ، وان فظ نه، ومس  2/20

11، 2/19. 
يمتُك(: ين920  )انطى،؛ ممد ب  جرهر ب  ه هد ب   اند، فبو جعفر  (2) ْ ل ِ  ي ْياملعروف  اأ يخ ِألمُ ِ  ب و ، هاأ )، ْ أ يخ ِيرح

 .1/102، (انرت  انع ميم
 .230: انبقرة (3)
 .10-93: احل  (4)
 .01: اننساء (5)
ْا (: ين602  )، انقرطل؛ فبو مبد اهلل ممد ب  فىد األنصاأ : انظر (6) ْطحفاملعروف  ِي أمو ألِمأم ِيق انقايرة، هاأ )، ْ َميْ ِيق

 .1/103، (انوع 
 .230: انبقرة (7)
 .100: اص ممران (8)
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َم ﴿َ يَ : قاص ثعنا : إأياب فمداء اهلل وإذإهل  .6 َُ  ْما حها ُْهم َأطم ُِيَخُيلم ااه و  َ ممُن  ْم ُن ُُ ممُن ااه ُُ َمأ ُِ َ رَُر ه امَدِ  َياه
 ُُ َم َ َاااده نكه ُُ َ َيُشاا م : ، وقنناص(1) َاااده ن ِيتناا ُُ َاتَااُيام ُْكه ُُ َ يَاُتصهاا ُُ َ يهُخاازمهم َه ْمأَيُاادميمه ُه ِيتناا ُْااه ُُ ياهَرااآِّ ﴿اَااأامتهُهه
ممتمينَ  ُِ م  مه ُُ  .(2) صهده َ  اَا

ُِ َ يَُمَحااَو : قنناص ثعننا  بوننأن ي ميننم فرنند:  حنني  املننؤمنن ومعرفننم املنننافقن .0 َه ِينااآميَن اَمتهاا ﴿َ يماايهَمحَِّ  ِيتناا
ْميَن  ، وخت يص ننا هلنن  منن  هلنن  وثصننفيمن مننؤمنن  ا  كانننت ا تبنناأ ، ف نن ه اهل ميننم انننيت وقعننت ر فرنند،  (3)ُِيَمااأفم

 .(4)ويالك ا ن رافره  ،املنافقن

ْه َ  ألَ ﴿: ثعننا  بوننأن املنننافقن وقنناص   ُُ َي َِرهِ  ُِيخهاا ُُ َ يَاا ُُ فَاثَااحنَراه َه ُِْحمَرااأاَااه ْمٌَ ِيتناا َه اهاادنو  َ َيممااُن َكاا َاااَدِ  يَاا
 .(5) َ اميَل ِاُارهدهِ  َمَو ُِيَقأامدمينَ 

اُن َْاُرادم َاُاادم : قاص ثعنا : ثأهه  انناك ن ن ع وه .1 ُُ مم ُِ َيُيَماأَْااه ُِ ﴿َ المُ  ََْمثها ُُ فَاَقاأامته ياتممه ُِ فماف رم ُُ َ طََرتها هم
ُُ ال ْم المْاناهااا ااا َُ ااَة ُِيمه َُ  َيئممن ُُ يَاُت َااهااا ُُ َيَرتناهااا ُِ ْمااانمُخَِْ م َيال*  َيُيَماااأَ  َياهاا ُُ َ َهَمااا ُِ َيُيَماااأَْااه م ااأ ََْمثهااا ُُ َُ  اَا  ااهَقاااأامته

ْنو   ُُ َي نَل َم ُُ ََْدءه كه  .(6) ِيْن هُلم َ هه
 .احلر إ  غ  ذن  م  

ِْْوِيمرتب   ِي
  ترة الاال  ِي اأر فف ِإل الم

ف و انقاهأ م ل  ،(7)فمر اجل اه موكوص إ  اإلمام واجت اهه، وه  م انرميم طامته فيما هراه م  ذن 
 :ومدى احلاجم إ  اجل اه، وهؤهد ذن  ،معرفم انظروف

َِْ : قونه ثعا  .2 ُُ الم ُِ َمأ َيمه ْهِ  فمف َ حميلم ِيتنَم ﴿يَأ َييَاَاأ ِينآميَن اَمته َُْم ُه ِ ُُ المَيى ِألَ  اميَل َيمه ، (8)ُ نم ِانأاَاُت ه
ر غ وة ثبوك، رن طابت  ،  ا متاب مل  خت ف م  أسوص اهلل، ا ل اهلل م يه وس  ف، (8)ُ نم ِألَ 

 .ممد، ا ل اهلل م يه وس  يو اننل  نا، وايمر باجل اه ي(9)ان ماأ وانظالص ر ردة احلر
                                                 

 .60: األنفاص (1)
 .21: انتوبم (2)
 .212: اص ممران (3)
 .61، ص (م1003-ين2190 ،1انسعوههم، جمم، امل   ف د نطبامم املصحف، ط)، ِي َميْ ِيميمْ: خنبم م  انع ماء (4)
   .16: انتوبم (5)
 .29-21: انتوبم (6)
 .3/266، (ين2101، 2ب و ، هاأ انفرر، ط)، ِيم تف فف فقَ ِإلمأم يِمد ْن ِتحل ِيشيحأْف(: ين610  )اب  قدامم : انظر (7)
 .91: انتوبم (8)
 .1/911، اَميْ ِْن كثيْ: اب  ك  : انظر (9)
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َمنام  ج ن ننمٌ »: م ينه وسنن  انن ل اهلل  ،قوننه .1 َننا اإلي ، واملننراه باإلمنام كنن  قنناال  (1)«َوهن تن َقنل بيننهي  ،هن َقاثَنن   من  َوأَااليننهي  ،َوإيمن 
 .(2)بأموأ انناس

 .(4)إذا هماك  انس طان إ  غ و فاذيبوا: ف، ؛(3)«فَاْنفير وا ،وإذا اْستن ْنفيْر  ْ »: ا ل اهلل م يه وس   ،قونه .9

هتع أ استا ان األم  رن مفاجأة مدوي  هل ، فنال جين  اسنتا انه؛ ألن املصن حم وهست   م  ذن  فن 
 ،سنن مم بنن  األكننوع فن ،، وهنندص م ننل ذننن  مننا أو (5)نتعننن انفسنناه ر ثننرك   ؛واخلننروج إننني   ،ثتعننن ر قتنناهل 

اهلل م يننه ، قاثنن  منن  فغنناأ منن  انرفنناأ م ننل نننوق اننننل، انن ل اهلل م يننه وسنن  ، هون إذنننه، انن ل منننه أ ننح اهلل
َر َأج انَتيَنا َسَ َمم  »: وس  ، فمدره اننل، ا ل اهلل م يه وس  ، وقاص  .(6)، وفمطاه س   فاأس وأاج «َوَ ينْ

 

 

 

                                                 

: ، ومس  9/2010، 1030، كتاب اجل اه وانس ، باب هقاث  م  وأاء اإلمام وهتقل به، ردهث أق  يصحي  ِيحخأ  : انبخاأ، (1)
 .9/2102، 2112، كتاب اإلماأة، باب ر اإلمام إذا فمر بتقوى اهلل ومدص كان نه فجر، ردهث أق  صحي  ممتُ

 .6/226، ف   ِيحأ ي: اب  رجر (2)
، 9/2010، 1600وانس ، باب وجوب اننف  وما جي  م  اجل اه واننيم، ردهث أق   ، كتاب اجل اهصحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (3)

 .9/2110، 2919، كتاب اإلماأة، باب املباهعم بعد فت  مرم م ل اإلسالم واجل اه واخل ، ردهث أق ، صحي  ممتُ: ومس  
ُ ي صحي  ممتُ ْشْح(: ين606  )اننوو،؛ ُيىي ب  ررف ب  مر،، فبو ةكرها : انظر (4) ، 1ب و ، هاأ إرياء انرتاث انعريب، ط)، ِيت

 .3/219، (ين2931
 .3/201، ِيم تف: اب  قدامم (5)
 .9/2199، 2100، كتاب اجل اه وانس ، باب غ وة ذى قره وغ يا، ردهث أق  صحي  ممتُ: مس  : انظر (6)
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 ِيمححث ِيثأْف
ْهُ  ِيرمتيأت ِيق أيية ِي ف اشن ْأ ُ ِي اأر ضد ِيممتمين  غي

ه انقتن ، من  فيب يرهنرة، أ نح اهلل وهر ر فين ،ف ى ا ل اهلل م يه وس  ، فنه سيأِت ةمان ثظ ر فيه انفت
 ،َوَثْظَ ننر  اْنفيننَت   ،َوهن ْ َقننل انوُّنن ُّ  ،َوهنَننننْق    انع نن  ،هَنتَنَقنناَأب  ان  َمننان  : انن ل اهلل م يننه وسنن   ،قنناص اننننل»: منننه، قنناص

ةماننا  سنيأِت هلل م ينه وسن  ، فن ، وبنن ان ل ا(1)«اْنَقْتن   اْنَقْتن    :قناص ؟فميا ينو ،ها َأس وَص ان  هي  :قانوا ،َوَهْر ن ر  اهْلَرْج  
ننح بيننده»: انقاثنن  فنني  قَنتَننَ ، وإ املقتننوص فيمننا ق تيننَ ، فقنناصإ هنندأ، فيننه   إ ،يَننْأثيَن  م ننل انننناس َةَمننانٌ نَ  ،َوان نن ي، نَنْفسي

ا ف نى ان ل اهلل م ينه وسن  ، ، وإمنن(2)«؟وإ هَْدأي، اْنَمْقت وص  م ل َف،ِّ َرنْحء  ق تين َ  ؟هَْدأي، اْنَقاثي   ر َف،ِّ َرْحء  قَنَت َ 
 .فو ثت طخ فهدهنا ،ا ،فنواأك ر سف  ث   اندماء ،نيح أنا فن نرون م  فونا  ؛ب ن 

حنننناوإ  مب إلسننننالم، وقامننننت ا إنوننننأ  بعنننن  اجلمامننننا  انننننيت ثنسنننن  نفسنننن ا احلنننندهث ور انعصننننر 
ين ا املبحنث و باسن  اجل ناه، وفي  ان منم  ،م  املس مني  انباله ألقت  ت مم يا  رنن خروج م ل احلرام، و 

ررمم هم انننفس اننيت رنرم اهلل إإ بناحلق، وررن  ين ه انعم ينا ، واألسنباب اندافعنم هلن ه اجلمامنا   هتطرق إ 
 .مماصاأل هإ  انقيام مب   ي ه انعم يا ، وموقف األمم وويل األمر م  ي 

 ِيمرتب ِأل ل
يآمف ْمة رم ِيممتُ ِ  يمرأهد ِ  ِ 

ِ : رتننناب وانسننننم م نننل ررمنننم هم املسننن  ، قننناص ثعنننا ثنننواثر  األهننننم مننن  ان اااد  ت اااأ مه َاَرمِّ مم ُِ ﴿َ َماااُن يَاُق هاااُل مه
َه َااَآِْ أ َاظميم اأ  َه َ َيَاادن يَا َم َ َيَرتَا َه َاَتُيا اَب ِيتنا ِ فميَاأ َ َغضم ُه َخأيمد  ٌه َلَاتن َفَ َزِؤه
ووميند  ،، ف ن ا حلدهند رندهد(3)

: ثعننا  وقننرن سننبحانه وثعننا  قتنن  اننننفس انننيت رننرم بانوننرك، فقنناص، (4)ملنن  ثعنناطل ينن ا اننن ن  انعظنني  ،فكينند
 َِ َس ِين مف  َُ َُ  ِيتان َْ َ ال يَاُق اهته َم المَيا أ اَخ َُ  َمَو ِيتن َه المالن ﴿َ ِينآميَن ال يَُداه  .(5)ْمأُيَحوِّ  ْنَم ِيتن

                                                 

،  صحي  ممتُ: ، وان فظ نه، ومس  6/1130، 6611، كتاب انفت، باب ه وأ انفت، ردهث أق  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (1)
 .1/1010، 210كتاب انع  ، باب أف، انع   وقبضه وه وأ اجل   وانفت ر ا ر ان مان، ردهث أق  

، كتاب انفت وفرراط انسامم، باب إ ثقوم انسامم رَ مير انرج  بقى انرج ، فيتم  فن هرون مران امليت م  صحي  ممتُ: مس   (2)
 .1/1192، 1301هث انبالء، رد

 .39: اننساء (3)
 .2/196، اَميْ ِْن كثيْ: اب  ك  : انظر (4)
 .61: انفرقان (5)
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نننح بينننده، َنَقْتننن   َوان ننن ي »: وجعننن  اننن ل اهلل م ينننه وسننن  ، قتننن  املنننؤم  فمظننن  مننن  ةواص انننندنيا، فقننناص ، نَنْفسي
نْنَيا قنناص ف، اررام نن ا، وإ هنن اص املننؤم  ر فسننحم منن  ههنننه مننا مل هصنن  هم نن(1)«م ننْؤمي   فَْمظَنن   ميْنننَد ان  ننهي منن  َةَواصي اننندُّ

ْ  َهم ا َررَام ا ،إ هَن َاَص اْنم ْؤمي   ر ف ْسَحم  م  هيهنيهي »: ا ل اهلل م يه وس    .(2)«ما مل ه صي

قنناص : األمننر، كننان فوص مننا هقضننل بننه بننن اننناس هننوم انقيامننم، فعنن  مبنند اهلل بنن  مسننعوه، قنناص ونعظن  ينن ا
َماءي »: اننل، ا ل اهلل م يه وس    .(3)«فَو ص  ما هن ْقَضل بن انناس ر اندِّ

ع ننوا بَنْعنندي، ك ف نناأ اإ»: ينن ا انفعنن  بننانرفر، فقنناص ،وواننف انن ل اهلل م يننه وسنن   ر ْ  َهْضننريب  بَنْعض نن ، ثَنْرجي
َباب  اْنم ْس ي ي ف س وٌق، َوقيَتان ه  ك ْفرٌ »: ، وقاص(4)«أيقَاَب بَنْع     .(5)«سي

وفمنننا غننن  املسننن   ر هننن  اندوننننم اإلسنننالميم؛ وينننو انننن مح واملسنننتأم ، ف نننه احلنننق ر فن هنننأم  م نننل نفسنننه 
 .(6)ومر ه ومانه

ُِ ِينااآمينَ : وهسننتدص ن عصننمم املؤبنندة ألينن  ان مننم بقونننه ثعننا  ْم  ﴿اَااأامته اا مم ِ خم ُُ ْمااأُييَا َم َ الَ  َُ  ْمأيتناا تهاا مم ُِ ال ياه
َِ نى ياه  ُِ ُِيممَ أَب  َُ  رميَن ُِيَحوِّ ممَن ِينآميَن يه اه َه َ الَ يَدميته ُيه َه َ َ  ه ْنَم ِيتن َِ َُ  َمأ  ُزيََة َااُن يَاد  َ اَل يهَحِّْمه ُِ ُِي م ُرره

ْه َ   ُُ َصااأغم َ ههاا
ث بننت  ،انقتنناص إ  غاهننم قبننوص اجل هننم، وإذا انت ننت اإلبارننم، فجعنن  سننبحانه وثعننا  إبارننم (7)

 .(8)انعصمم  روأة

َِ نااى َيُمااَمَو َكااالَم : وهسننتدص نامننان املؤقننت بقونننه ثعننا  ٌه  ُْ ْمكميَن ُِ ااَ َ أَ َك فَااَألم ااَن ُِيمهُشاا ااد  مم َِ ﴿َ المُ  َي
َه  َه َمُأَمتَاا ُن َيُْتم ُاا َم اهاا   هب ننم مأمنننه، وهنندص ذننن  م ننل مننن،  ،م اهللانعصننمم رننَ هسننم، كننال  مسننتج ، ف (9)ِيتناا

ُُ : اإمتداء م يه قب  ب وغه مأمنه، وقونه ثعا  ُُ َشاُيا أ َ يَا ُكه قهصها ُُ يَاتاُ ُن يَا ْمكميَن اها اَن ُِيمهُشا ُُ مم ﴿المالن ِيناآميَن َاأَهاُداه
                                                 

 .، واححه األنباين0/11، 9316، كتاب حترمي اندم، باب ثعظي  اندم، ردهث أق   تن ِيتمأئف: اننساالح (1)
 .6/1120، 6163، كتاب اندها ، ردهث أق  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (2)
 .6/1120، 6102، كتاب اندها ، ردهث أق  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (3)
، «إ ثرجعوا بعد، كفاأ ا، هضرب بعضر  أقاب بع »: ، كتاب انفت، باب قوص اننل، ا ل اهلل م يه وس  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (4)

، «اأا هضرب بعضر  أقاب بع إ ثرجعوا بعدى كف»، كتاب اإلميان، باب صحي  ممتُ: ، ومس  6/1139، 6666ردهث أق  
 .2/11، 66ردهث أق  

، «إ ثرجعوا بعد، كفاأ ا، هضرب بعضر  أقاب بع »: ، كتاب انفت، باب قوص اننل، ا ل اهلل م يه وس  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (5)
سباب املس   »:   ، كتاب اإلميان، باب بيان قوص اننل، ا ل اهلل م يه وسصحي  ممتُ: ، ومس  6/1131، 6661ردهث أق  

 .2/12، 61، ردهث أق  «فسوق، وقتانه كفر
ِْئو(: ين110  )انراساين؛ مالء انده  : انظر (6) ْايب ِيش ، (م2311، 1ب و ، هاأ انرتاب انعريب، ط)، ْدِئو ِيصتأئو فف ا

0/222. 
 .13: انتوبم (7)
 .0/222، ْدِئو ِيصتأئو: انراساين (8)
 .6: انتوبم (9)
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 ُُ امام ُُ المَيى مهدن ُُ َاُاَدهه ُِ الميَُيام ِ فَأَامَم َِد  ُُ َي ْهِ  َاَتُيمه َب ُِيمه نقميَن  يهظَأهم ََ يهحم الم ن ِيتن
، هننت ايهنم م نل وجنوب (1)

 .(2)ومانهاملستأم   وجوب انوفاء بانع د إ  مدثه، وهقتضح ذن  من، اإمتداء م ل هم

ا، مَلْ هنَننرَْ  أَااليَحننَم »: وهنننت انسنننم م ننل ررمننم قتنن  املعاينند، فقنناص انن ل اهلل م يننه وسنن   َمننْ  قَنتَننَ  م َعاَينند 
 .(3)«ن  أيَُيَ ا ث وَجد  ميْ  َمسي َةي فَْأبَعيَن َمام ااجْلَن مي، َوإي 

كمنا إ هر نل ه ن  املنؤم ، وف نى سنبحانه   ،ومع  ذن  فن انرب سبحانه وثعنا  إ هر نل ه ن  انرنافر
 .(4)م  مؤم  وكافر مجيع   وثعا  فنه إ هظ   انناس ريا ا، فد   ر مموم ي ا ان فظ انناس

 ر قوننه سنبحانه ةانيت ررم اهلل، فما احلق ان ، هبي  ررمم ث   اننفس امل كوأ  ررمم اننفس تفنذا م م
َِ َ ال﴿: وثعا  َس ِين مف  َُ ُِ ِيتان َه المالن  اَاُق اهته  ؟(5)ْمأُيَحوِّ  ْنَم ِيتن

أسنوص ان  نهي  َوَفينِّ   إينَنَه إإ اهللْمريئ  م ْس ي   َهْونَ د  فَْن إ ُيَي ُّ َهم  اإ»: اصقبن ذن  ا ل اهلل م يه وس  ، ف
؛ اننن ْفس  بياننن ْفسي إإ بينيْرَدى َثال ين ه : "، قناص ابن  أجن (6)«واملفناأق ندهننه انت ناأيك  نيْ َجَماَمنمي  ،َوان ن يِّن   انن  ايني  ،ث 
وانقتن   ،أسنوص اهلل ايح رق اإلسالم اننيت هسنتبا  ،نا هم من  رن د فن إ إننه إإ اهلل وفن ممند   ،ان الث  صاص

 .(7)"بر  واردة م  ي ه اخلصاص ان الث متفق م يه بن املس من

ُِ  : ، قناص ثعنا ا، اسنتحق انقتن  ،نا قصاا نابغن  رنق ممند   افنذا قت  املر ف نفس   ﴿يَاأ َييَاَااأ ِيناآميَن اَمتها
ِّْ َ ُِيَرُحده ْمأُيرَ  َْ ْمأُيحه َتى ُِيحه ُه ُِيقمَصأصه فمف ُِيَق اُ  .(8)ُْاَثى ُْاَثى ْمأأله ُحدم َ ِأله كه مَب َاَتُيمه

                                                 

 .1: انتوبم (1)
يمم أمتين فف رِ  ِإل الم: مبد انررمي. ةهدان؛ ه: انظر (2) ، 10، ص (م2311-ين2101ب و ، مؤسسم انرسانم، )، يِمأم ِيآميين ِ 

، واملسعوه؛ ف د 211، ص (م1006-ين2110، 1ط)، ِقُق غيْ ِيممتمين فف ِيد ية ِإل المية: وانطياأ؛ م ح ب  مبد انرى 
ُرية ف ِيد ية ِإل الميةِقُق غيْ ِيممتمين ف: ممد م ح ْْية ِيمر ئية  ارحيقأااأ فف ِيممتمة ِير مأي اأ ِي ِز أسانم )، ِ 

 .206، 10، ص (م1009-ين2111ماجست ، جامعم ناهف انعربيم ن ع وم اإلنسانيم، 
ا بغ  جرم، ردهث أق  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (3)  .9/2211، 1331، فبواب اجل هم واملواهمم، باب إ  م  قت  معايد 
 .3/31، (ب و ، هاأ إرياء انرتاث انعريب)، امدو ِيقأ ي شْح صحي  ِيحخأ ي(: ين111  )انعيين؛ بدأ انده  مموه ب  فىد  (4)
 .99: اإلسراء (5)
األَْنَف بياألَْنفي َواأل ذ َن بياأل ذ ني َوانسِّ   ﴿فَن  اننن ْفَس بياننن ْفسي َواْنَعْنَ بياْنَعْني وَ : ، كتاب اندها ، باب قوص اهلل ثعا صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (6)

َا فَنْنَ َص ان  ه  فَأ   َق بيهي فَن  َو َكف اَأٌة َنه  َوَمْ  ملَْ َُيْر ْ  مبي ، ردهث أق  [11: املاالدة]ونَايَ  ي    انظ انيم وَن﴾ بيانسِّ ِّ َواجلْ ر وَ  قيَصاٌص َفَمْ  َثَصد 
 .9/2901، 2606، كتاب انقسامم، باب ما هبا  به هم املس  ، ردهث أق  صحي  ممتُ: مس  ، وان فظ نه، و 6/1112، 6111

يحمُ فف شْح خممين ِديث أ (: ين031  )اب  أج ؛ ةه  انده  فبو انفرج، مبد انرى  ب  ر اب انده  انبغداه،  (7) ُم ِ  لأمو ِيرت
ُِمو ِيمتُ  .211، ص (م2330-ين2120، 0 ، مؤسسم انرسانم، طب و )رعي  األأناؤوط وإبرايي  باجس، : ، حتقيقمن ل

 .201: انبقرة (8)
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، وثبت ذنن  من  فع نه، ان ل اهلل م ينه وسن  ، كمنا (1)وفما أج  احملص ، فقد فمج، املس مون م ل ذن 
،   نن  وا َمننينِّ »: قونننه، انن ل اهلل م يننه وسنن  ، وغنن ي ، ومنن  ا، أ ننح اهلل من منن(3)وانغامدهننم (2)ر رنندهث مننام 

ننن  وا َمنننينِّ  االَننننم  َونَنْفننن، قَنننْد َجَعننننَ  ان  نننه  هَل ننن      االَننننم   ح  َسننننبييال ، اْنبيْرنننر  بيننناْنبيْرري؛ َجْ ننند  مي ؛ َجْ ننند  مي َسنننَنم ، َوان ن يِّنننن   بيان ن يِّننن ي
 .(4)«َوانر ْج   

من  »: وفما قت  م  ثرك ههنه واأثد وفاأق مجامم املس من، فقد وأه منه، ا ل اهلل م يه وس  ، فننه قناص
 .(5)«بَد َص هيهَنه ، فَاقْنتن   وه  

أه قتننن  املسننن   بغننن  يننن ه اخلصننناص انننن الث، كمنننا جننناء مننننه، اننن ل اهلل م ينننه وسننن  ، ر قتننن  اخل يفنننم وو 
ننْ  َما»: اي ر، قاص َ ييَفتَنْني، فَاقْنتن   وا ايَ َر مي  .(6)«إذا ب وهيَ، خلي

ف نيس ألرند من  ارناه انرمينم فن هنفن   ،إذا وقن، رنحء من  ذنن ورنروط،  ويناك فررام نت ن  احلناإ 
 .(7) ، وإمنا ذن  إ  اإلمام فو ناالبهرر  انقت

 ِيمرتب ِيثأْف
ْهُ  ِمُ ِيرمتيأت ِيق أيية ِي ف اشن ْأ ُ ِي اأر ضد ِيممتمين  غي

ملا ثبينا ررمم هم انننفس اننيت رنرم اهلل إإ بناحلق، ومنَ ثسنق  ين ه احلرمنم، فننننا نتطنرق ر ين ا املط ن  
 .انيت ثو  باس  اجل اه  د املس من وغ ي  ملسأنم اخلروج م ل احلاك ، وما رر  ي ه انعم يا 

ْ   اتى ِيحأكُ ِيممتُ  ِيخ
﴿يَأ َييَاَاأ : قاص ثعا ر انقران وانسنم، فم ل وجوب طامم فويل األمر ما مل هأمروا مبعصيم،  وأه ما هدص

ََ َ يَ  ُِ ِيتن ُِ َيطميره ُِ ِيْن هَُل َ يه يمف ِألَ ِينآميَن اَمته ُُ فَ طميره ْم ممُتمه َم ُم ْهَر ٌه المَيى ِيتن ُُ فمف َشُفء  فَا نمُ  اَاَتأَزُا ه
َ ِيْن هُلم 
(8). 

                                                 

يحمُ: اب  أج : انظر (1) ُم ِ   .211، ص لأمو ِيرت
، 6191، كتاب احملاأبن م  في  انرفر وانرهة، باب ي  هقوص اإلمام ن مقر نع   ملست فو غم  ، ردهث أق  صحي  ِيحخأ ي: انظر (2)

 .9/2923، 2631احلدوه، باب م  امرتف م ل نفسه بان ىن، ردهث أق   ، كتابصحي  ممتُ: ، ومس  6/1101
 .9/2912، 2631، كتاب احلدوه، باب م  امرتف م ل نفسه بان ىن، ردهث أق  صحي  ممتُ: مس  : انظر (3)
 .9/2926، 2630، كتاب احلدوه، باب رد ان ىن، ردهث أق  صحي  ممتُ: مس   (4)
، 1111ب استتابم املرثده  واملعانده  وقتاهل ، باب رر  املرثد واملرثدة واستتابت  ، ردهث أق  ، كتاصحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (5)

9/2031. 
 .9/2110، 2119، كتاب اإلماأة، باب إذا بوه، خل يفتن، ردهث أق  صحي  ممتُ: مس   (6)
 .2/191، اَميْ ِْن كثيْ: اب  ك  : انظر (7)
 .13: اننساء (8)
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َوَمننْ  فَطَنناَع  ،َوَمننْ  َمَصننايني فَنَقننْد َمَصننل ان  ننهَ  ،منن  فَطَنناَميني فَنَقننْد فَطَنناَع ان  ننهَ »: وقنناص انن ل اهلل م يننه وسنن  
ننن ي، فَنَقنننْد فَطَننناَميني  ننن ي، فَنَقنننْد َمَصنننايني  ،فَمي : ، ومننن  مبننناهة بننن  انصنننامت، أ نننح اهلل مننننه، قننناص(1)«َوَمنننْ  َمَصنننل فَمي

ننننْم،ي َوانط اَمننننمي ر  :َهَمانَنننا اننننننل، انننن ل اهلل م ينننه وسنننن  ، فَنَباهَنْعنَنننناه ، فقنننناص» نَننننا فَْن بَاهَنَعنَنننا م ننننل انس  فييَمنننا َفَ ننننَ  َمَ ينْ
نَننا ،َمْنَونطيَنا نَننا ،َوه ْسنرينَا ،َوم ْسننرينَا ،َوَمْرَريي ننا ميْننندَك ْ  منن   ،ْمنَر فَْي َننه  إ نن نَنناةيَع األَ  ، َوفَنْ َوفَثنَننرَة  َمَ ينْ إإ فَْن ثننروا ك ْفنر ا بَنَوار 

 .(2)«ان  هي فيه بن ْرَيانٌ 

ويننن ه انطامنننم مقيننندة فيمنننا فمنننر بنننه فوننننو األمنننر مننن  طامنننم اهلل وأسنننونه، إ ر معصنننيم اهلل، فنننننه إ طامنننم 
ْم،  َوانط اَمننم  م ننل اْنَمننْرءي اْنم ْسنن ي ي فييَمننا َفَرنن   انس نن»: قنناص انن ل اهلل م يننه وسنن  و ، (3)ملخ ننوق ر معصننيم اخلننانق

َيم   ،وََكريهَ  َْعصي َر مبي َيم ، فنذا ف مي َْعصي  .(4)«وإ طَاَممَ  ،فال مَسْ،َ  ،ما مل هن ْؤَمْر مبي

واملونن وأ منن  منن ي  فينن  انسنننم فنننه ث نن م طننامت  ، وإن جنناأوا فو كننانوا فاسننقن ر فنفسنن  ، وإ هننرى 
 ،منن  انتننابعن  أجننال  نثسننعفن  اإلمننام فىنندوذكننر ، (5)وج م ننل األالمننم وقتنناهل  بانسننيف بنن ن فينن  انسنننم اخلننر 
وانصنى حتنت ننواء انسن طان : "فمنوأ، وذكنر من نام نل فمجعنوا  ،وفق ناء األمصناأ ،وفالمنم انسن ف ،وفالمم املس من

، ونقنن  بعنن  انع منناء (6)"وإن جنناأوا ،وفن إ خنننرج م ننل األمننراء بانسننيف ،م ننل مننا كننان فيننه منن  منندص فو جننوأ
 :(8)، وهدص م ل ذن (7)اإلمجاع م ل ذن 

                                                 

ْنر ْ ﴾ : ، كتاب األررام، باب قوص اهلل ثعا ِيحخأ يصحي  : انبخاأ، (1) ، [13: اننساء]﴿فَطييع وا ان  َه َوفَطييع وا انر س وَص َوف ويلي اأَلْمري مي
، كتاب اإلماأة، باب وجوب طامم األمراء ر غ  معصيم وحترمي ا ر املعصيم، صحي  ممتُ: ، ومس  6/1622، 6021ردهث أق  
 .9/2166، 2191ردهث أق  

، 6610، ردهث أق  «سرتون بعد، فموأا  ثنرروِنا»: ، كتاب انفت، باب قوص اننل، ا ل اهلل م يه وس  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (2)
، 2003، كتاب اإلماأة، باب وجوب طامم األمراء ر غ  معصيم وحترمي ا ر املعصيم، ردهث أق  صحي  ممتُ: ، ومس  6/1111
9/2100. 

 .2/123، اَميْ ِْن كثيْ: ك    اب : انظر (3)
، وان فظ 6/1621، 6011، كتاب األررام، باب انسم، وانطامم نيمام ما مل ثر  معصيم، ردهث أق صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (4)

، 2193، كتاب اإلماأة، باب وجوب طامم األمراء ر غ  معصيم وحترمي ا ر املعصيم، ردهث أق  صحي  ممتُ: نه، ومس  
9/2163. 

ب و ، املرت  )ممد ناار انده  األنباين، : ، حتقيقِيرقيدو ِيرحأ ية(: ين912)انطحاو،؛ فبو جعفر، فىد ب  ممد ب  سالمم : انظر (5)
متاأ  ِيمتة (: ين011  )، واب  ثيميم؛ فىد ب  مبد احل ي  احلراين، فبو انعباس 10، ص (م2301-ين2931، 2اإلسالمح، ط

ُية ، واب  فيب انع ؛ ادأ انده ، ممد ب  مالء انده  9/932، (ين2106، 2مؤسسم قرطبم، ط)مد أراه سامل، م. ه: ، حتقيقِيتح
 .190، ص (ين2932، 1ب و ، املرت  اإلسالمح، ط)، شْح ِيرقيدو ِيرحأ ية(: ين031  )م ح ب  ممد احلنفح، 

ب و ، هاأ )ممد رامد انفقح، : ، حتقيقطحقأت ِيحتأْتة(: ين116  )اب  فيب هع ل؛ ممد ب  ممد ب  احلسن ب  ممد، فبو احلسن  (6)
 .2/290، (املعرفم

ُ ي: اننوو،: انظر (7)  .21/113، صحي  ممتُ ْشْح ِيت
ُية: اب  ثيميم: انظر (8)  .وما بعديا 9/932، متاأ  ِيمتة ِيتح
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 :َهَمانَننا اننننل، انن ل اهلل م يننه وسنن  ، فَنَباهَنْعنَنناه ، فقنناص»: رنندهث مبنناهة بنن  انصننامت، أ ننح اهلل منننه، قنناص .2
نَنا فَْن بَاهَنَعنَنا م نل انس نْم،ي َوانط اَمنمي ر َمْنَونطيَنا نَنا ،فييَمنا َفَ نَ  َمَ ينْ نَننا ،َوه ْسنرينَا ،َوم ْسنرينَا ،َوَمْرَريي ، َوفَْن َوفَثنَنرَة  َمَ ينْ

نا ميْنندَك ْ  من  ان  نهي فينه بن ْرَينانٌ  ،ْمَر فَْيَ ه  إ نن َناةيَع األَ  ، فنأمر بانطامنم من، اسنتا اأ ويل (1)«إإ فَْن ثروا ك ْفنر ا بَنَوار 
ذنننن  ِننننح مننن  اخلنننروج  األمنننر، وذنننن  ه ننن  مننننه، وِننننل مننن  مناةمنننم األمنننر في نننه؛ ويننن  فوننننو األمنننر، فرنننان

 .م ي  ، وإن كانوا مستأثره 

ثن نَؤهُّوَن  :قناص ؟فمنا ثَْأم ر نَنا ؛ها َأس نوَص ان  نهي  :قانوا ،َسَتر ون  فَثَنرٌَة َوف م وٌأ ثن ْنرير ونَنَ ا»: ا ل اهلل م يه وس   ،قونه .1
ننن ْ  ،احْلَنننق  انننن ، َم َنننْير  ْ   ،فن األمنننراء هظ منننون ،اهلل م ينننه وسننن  أ ى اننن ل فننن، (2)«َوَثْسنننأَن وَن ان  نننَه انننن ، َنر 

منرننرة، ومنن، ينن ا فمرنننا فن نننؤثي   احلننق اننن ، هلنن ، ونسننأص اهلل احلننق اننن ، ننننا، ومل هننأذن ر  اوهفع نون فمننوأ  
 .ف   احلق بانقتاص، ومل هر   ر ثرك احلق ان ، هل 

نٌم، إَهر نون  بَنْعندي، فَ »: قناص ان ل اهلل م ينه وسن  : ردهث ر هفم ب  انيمان، قاص .9 وإ  ، هَنْ تَند وَن ،ي نَدا،َ اليم 
َكْيَف َفْانَن،  هنا   :ق ت :قاص ،َوَسيَنق وم  فيي يْ  أيَجاٌص قن   وبن   ْ  قن   وب  انو َياطيني ر ج ْ َماني إيْنس   ،َهْستَننُّوَن بيس ن يتي 

نننن ي َوث طيينننن،  نياَ  َثْسننننَم،   :قنننناص ؟َأس ننننوَص ان  ننننهي إن فَْهأَْكننننت  ذننننن  ننننَ  َمان نننن َ  ،ريَب َهْ ننننر كَ َوإيْن   نننن ،مي فَنننننامْسَْ،  ،َوف  ي
 .، ف  ا فمر بانطامم م، ه   األم (3)«َوفَطي،ْ 

َ م ينه َواص  »: ان ل اهلل م ينه وسنن   ،قوننه .1 نَيمي ان  نهي  افَنننَراه  هَنْأِتي رنيا   ،فإ من  َويلي فَنْ َيْرننرَْه منا هَنْأِتي منن   ،منن  َمْعصي
َيمي ان  هي   .وإن مصل ،انس طان ح م  اخلروج م ل، ف  ا ِن(4)«ا م  طَاَمم  وإ هَنْن يَم   هَد   ،َمْعصي

فمظنننن  منننن  انفسنننناه احلاانننن  بظ م نننن  هون قتنننناص وإ فتنننننم، فننننال هنننندف، فمظنننن   ،انفسنننناه ر انقتنننناص وانفتنننننم .1
كنان ر  روج نا من  إإ   ،انفساهه  بانت ام فهنا ا، ونع ه إ هرناه هعنرف طاالفنم  رجنت م نل ذ، سن طان

 .مظ  م  انفساه ان ، فةانتهانفساه ما يو ف

: ثعنا  مل هأمر سبحانه وثعا  بقتاص ك  هامل وك  باا كيفما كنان، وإ فمنر بقتناص انبناغن ابتنداء، بن  قناص .6
اَدِههَمأ َاتَاى  ُِ ُْ الم تَااهَمأ فَنمُ  َْا َا ُِ َْاياُ ُِ فََأُصتمحه ممتميَن ِاُاَ  َاته ُِ َْى فَاَقاأام ِأله ﴿َ المُ  طَأئمَََ أ م ممَن ُِيمه ُِ ِين ماف ُخا ته

                                                 

، 6610، ردهث أق  «سرتون بعد، فموأا  ثنرروِنا»:  ، كتاب انفت، باب قوص اننل، ا ل اهلل م يه وس صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (1)
، 2003، كتاب اإلماأة، باب وجوب طامم األمراء ر غ  معصيم وحترمي ا ر املعصيم، ردهث أق  صحي  ممتُ: ، ومس  6/1111
9/2100. 

أة، باب انوفاء ببيعم ، كتاب اإلماصحي  ممتُ: ، وان فظ نه، ومس  9/2921، 9101، ردهث أق  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (2)
 .9/2101، 2119اخل فاء األوص فاألوص، ردهث أق  

، 2110، كتاب اإلماأة، باب األمر ب  وم اجلمامم مند ه وأ انفت وحت هر اندماة إ  انرفر، ردهث أق  صحي  ممتُ: مس   (3)
9/2106. 

 .9/2111، 2111 ، كتاب اإلماأة، باب  ياأ األالمم ورراأي ، ردهث أق صحي  ممتُ: مس   (4)
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ََ يه  ُِ الم ن ِيتناااا ااااره تَااهَمااااأ ْمأُيَرااااُدلم َ َيُامم ُِ َْاياُ َم فَاااانمُ  فَااااأَءُت فََأُصااااتمحه ْم ِيتناااا َماااافَء الميَااااى َيُماااا َِ نااااى َا ااااَب اَاُح مااااف  حم
رميَن  ُِيمهُقمم
 انباغيم ابتداء، فريف هأمر بقتاص وإة األمر ابتداء؟انفام ، ف   هأمر بقتاص (1)

وذنننن  ِبننن   ،، واننصنننيحم هلننن (2)بانصنننال  واملعافننناة انننندماء ننننوإة األمنننر ،حلننناصوم نننل األمنننم ر يننن ه ا
وانتننده  بطننامت   ر طامننم  ،م افننرتاق األمننم م ني  ، وكراينومنندهل ، واجتمناع األمننم م نني   ،وأرنندي  ،انالر  

وإ  ،حهاإلمنننام ر بعننن  املسننناال  فن هنااننن  طننأ، وهنبغننح ملننن  ه نننر ننننه (3)وانننبغ  ملننن  فأاه اخلنننروج م ننني   ،اهلل
، ، وين ا ينو فعن  انصنحابم، أ نوان اهلل م ني  ، فعن  فسنامم بن  ةهند(4)هظ ر انونامم م يه م نل أؤوس األرن اه

واهلل نقنند   ،إإ ف مسْيع ر نن ْ  ، ف َك ِّم ننه  فَثَنننَرْوَن َفينِّ إ: فقنناص ؟فإ ثَننْد     م ننل م ْ َمنناَن فَنت َر َِّمننه  »: قينن  نننه أ ننح اهلل منننه،
َنه  ما َك  ْمت ه  فييَما   .(5)« ف ري ُّ فَْن َفك وَن فَو َص م  فَنَتَحه  ه وَن فَْن فَفْنَتتيَ  فَْمر ا إبَنْييني َوبَنينْ

فمجنن، انع منناء م ننل فن اإلمامننم إ : "وإ ُننرج م ننل احلنناك  إإ إذا طننرف م يننه انرفننر، قنناص انقا ننح مينناض
، (7)إ ُيتمن  انتأوهن  اإ بند فن هرنون هناير  ، وين ا انرفنر (6)"وم ل فنه نو طرف م يه انرفنر انعن ص ،ثنعقد نرافر

 :َهَمانَا انننل، ان ل اهلل م ينه وسن  ، فَنَباهَنْعنَناه ، فقناص»: ، فع  مباهة ب  انصامت، أ ح اهلل منه، قاص(7)انتأوه 
نَنا َوم ْسنرينَا َوه ْسنري  :فقناص نَنا فَْن بَاهَنَعنَنا م نل انس نْم،ي َوانط اَمنمي ر َمْنَونطيَنا َوَمْرَريي نَنافييَمنا َفَ نَ  َمَ ينْ ، َوفَْن إ نَا َوفَثنَنرَة  َمَ ينْ

نا ميْنندَك ْ  من  ان  نهي فينه بن ْرَينانٌ نن َناةيَع األَ  ف، نن  اهنم فو  نى : "، قناص ابن  رجنر(8)«ْمَر فَْيَ ه  إإ فَْن ثنروا ك ْفنر ا بَنَوار 
 .(9)"ومقتضاه فنه إ جيوة اخلروج م ي   ما هام فع    ُيتم  انتأوه  ،احي  إ ُيتم  انتأوه 

 

                                                 

 .3: احلجرا  (1)
 .10، ص ِيرقيدو ِيرحأ ية: انطحاو،: انظر (2)
م ح ب  ممد ب  ناار انفقي ح، . ه: ، حتقيقِإليمأ (: ين931  )اب  منده؛ ممد ب  إسحاق ب  ممد ب  ُيىي، فبو مبد اهلل  : انظر (3)

 .2/111، (ين2106، 1ب و ، مؤسسم انرسانم، ط)
ِْ  ِيم دفو اتى ِدِئو ِألزهأ (: ين2110  )اين؛ ممد ب  م ح ب  ممد انووك: انظر (4) مموه إبرايي  ةاهد، : ، حتقيقِيميل ِي 

 .1/116، (ين2101، 2ب و ، هاأ انرت  انع ميم، ط)
،   ممتُصحي: ، ومس  6/1600، 6611، كتاب انفت، باب انفتنم انيت  وج كموج انبحر، ردهث أق  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (5)

 .، وان فظ نه1/1130، 1313كتاب ان يد وانرقاالق، باب مقوبم م  هأمر باملعروف وإ هفع ه وهن ل م  املنرر وهفع ه، ردهث أق  
ُ ي: اننوو، (6)  .21/113،  صحي  ممتُ ْشْح ِيت
، 9ب و ، هاأ انفرر، ط)، ْ تين يأن ِيصأيحين من كالم  يد ِيم(: ين606  )اننوو،؛ ُيىي ب  ررف ب  مر،، فبو ةكرها : انظر (7)

 .2/12، (م1000-ين2112
، 6610، ردهث أق  «سرتون بعد، فموأا  ثنرروِنا»: ، كتاب انفت، باب قوص اننل، ا ل اهلل م يه وس  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (8)

، 2003املعصيم، ردهث أق   ، كتاب اإلماأة، باب وجوب طامم األمراء ر غ  معصيم وحترمي ا رصحي  ممتُ: ، ومس  6/1111
9/2100. 

 ..29/1، ف   ِيحأ ي: اب  رجر (9)
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 ِمُ هآٌ ِيرمتيأت
نم اخلروج م ل احلاك  املس   بور  مام، وفننه إ جينوة اخلنروج م ينه، أمسإ  فيما سبق  ثعرض احلدهث

  اوإن كان فاسق  
 
 .إ ُيتم  انتأوه  ،اهاير   اكفر    ا، وفنه إ ُرج م يه إإ إن كان كافر  ار ذاثه فو كان هامل

إلسنالم باسن   ا إبن  بعن  اجلمامنا  اننيت ثنسن  نفسن ا وفما رر  انعم يا  انقتانيم اننيت ثون  من  ق
منده ،ندف إةاننت   ر انعصنر احلا نر، وذنن  بسنب  كفنري  رسن  ةمم ن ، فقند ذين   ،اجل اه  د احلرنام

وانندكتوأ هوسنف انقر ناو،  ،ر بعن  فتناواي  واب  م يمن ،خ اب  باةيم  انع ماء إ  مدم جواة ذن ، كانو
 :يمثر اننقاط اي ، ومير  ث خي  قونهانويخ ناار انده  األنباين، وك ن  (1)ر رده ه م  مجاما  انعنف

 .به، ويناك ثفصي  بن انرفر اإمتقاه، وانرفر انعم ح اكفر يؤإء احلرام نيس مقطوم   .2

هنبغنح  ،، وذن  ألن ين ا اخلنروجاإطالق   ااخلروج م ل احلرام، ونو كانوا م  املقطوع برفري ، نيس موروم   .1
منا بنين م نل : ، وكمنا قناص فين  انع ن ام ل انورع، فننن مل هرن  كن ن ، كنان فاسند   اقاالم   ان هرون  روج  ف

 .فاسد ف و فاسد

احليناة اننيت ُيياينا املسنن مون انينوم حتنت ررن  يننؤإء احلرنام وه م ن ، وم نل فننرض فن كفنري  كفنر ج ننح،  .9
وفاننحابه انرننرام ر انعصننر املرننح،  ،يننه وسنن  انن ل اهلل م  ،إ ختننرج منن  احلينناة انننيت كننان ُييايننا أسننوص اهلل

هعنيش حتنت ررن  فونان  انرفناأ ونظنام  ، ومل هنتر   مع ن  إإ فن  ،م يه انصالة وانسنالم ،وكان انرسوص
 .م ي   ،ا ل اهلل م يه وس   ،هعبدوا اهلل ورده إ رره  نه، ومل ُرج اننل

رنندى ينن ه اجلمامننا ، كمننا رنندث ر إأ سننيجع  اخلننالف بيننن   ر رنناص انتصننا وجننوه فك ننر منن  مجامننم .1
 .ففغانستان

انن ل اهلل م يننه  ،، ويدهننهاذننن  إإ  سننر   تننهننن  ثرننون ماقب ،م يننه انصننالة وانسننالم ،خمانفننم ينند، انرسننوص .1
  ثربينننم املسننن من م نننل فسننناس  ،إمننننا هرنننون بانننندموة إ  انتوريننند فوإ   ،ر إقامنننم احلرننن  اإلسنننالمح ،وسننن  

 .انرتاب وانسنم

م ننل ينن ه انعم يننا  قتنن  ن نسنناء وانصننبيان، وقتنن  ن رجنناص اننن ه  نيسننوا منن، يننؤإء وإ منن، يننؤإء، هرتثنن   .6
 .(2)اوي ا إ جيوة ررم  

                                                 

يمتة –فقَ ِي اأر : هوسف. انقر او،؛ ه: انظر (1) ْا  ِ  ُء ِيق ة ألِمأمَ  فتمَ َ فف ض ، 2انقايرة، مرتبم ويبم، ط)، رِ  ة مقأْ 
 .وما بعديا 1/2013، (م1003-ين2190

ُِ  : األنباين: انظر (2)  ق، إسالم وه ،، مو من متاج ِيخ
  http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=1683. 
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 ِيمرتب ِيثأيث
ْهُ ُِطتين ِيممتمين  غي يم ُح ْرض ِي تظيمأت ِإل المية اليى ِيق أل ضد ِيحمأم ِ   ي حأب لت

 :ِتاألمماص، فيمر  إأجام ا إ  اي وفما األسباب اندافعم هل ه اجلماما  ن قيام مب   ي ه

 :متاأي حأب اأمةي : ي ال  
َيِّن   اجل ن  نصناربه احلنق بناطال ، وهن ه  انباطن  : اجل   .2 ، ونن ن  ثنرى اجلاين  هنتر   ارنَ هعتقنده رق نننه ُ 

بغننروأ واسنننتعالء، هترنننى م نننل كنن  مننن  ثر ننن  معنننه، وأمبننا كنننان مننن  هنننتر   معننه هربنننو م ينننه ر انع ننن  مراثننن  
 : "ة، وكما وأه ر املقونممدهد

 
 .(1)"إإ غ بته، وما جاهنت جايال  إإ وغ بين اما جاهنت مامل

إين  بنن هَنَدْ، »: فموأ متالةمنم، فقناص ،وك رة انقت  ،ون وص اجل   ،فن أف، انع   ،وبن ا ل اهلل م يه وس  
 .(2)«َواهْلَرْج  اْنَقْت    ،َوَهْر ن ر  اهْلَرْج   ،   َوهَنْن يص  في ا اجلَْ ْ  ،هن ْرَف،  في ا اْنعيْ     ،اانس اَممي ألهام  

، ومن  ذنن  امتمناهي  م نل مجيع نا اإمتماه م ل فتاوى بع  انع ماء هون اننظر إ  املسأنم م  اجلوان  .1
فتنننوى رنننيخ اإلسنننالم ابننن  ثيمينننم ر قتننناص كننن  طاالفنننم ممتنعنننم مننن  انتننن ام رنننرهعم مننن  رنننراال، اإلسنننالم انظنننايرة 

بع  رننراالعه، فننننه جينن  قتنناهل  رننَ ه ت مننوا بننوم تنن من  ،كننانوا منن، ذننن  ننناطقن بانونن اهثناملتننواثرة، وإن  
، فريننف مبنن  ميتننن، منن  (3)ان كنناة حنعاهلل مننن   مننا أ ننح ،رننراالعه، كمننا قاثنن  فبننو برننر انصنندهق وانصننحابم

 ثطبيق فك ر رراال، اإلسالم؟

، أ ننح اهلل منننه، يننو ويل فمننر املسنن من، ونسننح يننؤإء فن اننن ، قاثنن  ينن ه انفاننم املمتنعننم ر م نند فيب برننر
 .(4)ونيس مموم انناس

بن ا ل اهلل م يه وس  ، فن انع   ه ي  مبو  انع ماء، فيبقنل ر اننناس أؤوس ج ناص : انع ماء املض ون .9
نن ُّوَن، قنناص ان ل اهلل م يننه وسنن   نن ُّوَن َوه ضي َوَنريننْ   ،انننناس انْتي َام ننا هَنْنتَنن يع  اْنعيْ نَ  منن  إين  ان  ننَه إ»: هفتنوِن ، فَنَيضي

                                                 

ما ناهرين أج  ق  وكان : "نسب ا بعض   إ  انوافعح، ومل فقف م ي ا ر انرت  املعروفم، ووأه م  فيب مبيدة انقاس  ب  سالم، فنه قاص (1)
اب  مبد انى؛ فبو ممر هوسف ب  مبد اهلل ب  ممد ب  ". أج  ذو ف  وارد إإ غ بين ر م مه ذن مفننا  ر انع وم إإ غ بته، وإ ناهرين 
 .2/290، (ين2931ب و ، هاأ انرت  انع ميم، )، لأمو ْيأ  ِيرتُ  فضتَ(: ين169  )مبد انى ب  ماا  اننمر، انقرطل 

، كتاب انع  ، صحي  ممتُ: ، ومس  6/1130، 6611ث أق  ، كتاب انفت، باب ه وأ انفت، ردهصحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (2)
 .1/1016، 1601باب أف، انع   وقبضه وه وأ اجل   وانفت ر ا ر ان مان، ردهث أق  

ُع ف أ ى شيخ ِإل الم يِمد ْن ايمية(: ين011  )اب  ثيميم؛ فىد مبد احل ي  احلراين، فبو انعباس : انظر (3) مبد انرى  : ، حتقيقم م
 .11/101، (.1مرتبم اب  ثيميم، ط)مد ب  قاس  انعاامح اننجد،، ب  م

 .1/2091، فقَ ِي اأر: انقر او،: انظر (4)
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نننن ْ  ،هَنْقننننبي   اْنع َ َمنننناءَ  ننننو وهبقننننل ر انننننناس أؤ  ،فَنيَنْرفَنننن،  اْنعيْ ننننَ  َمَع   نننناإ   اس  نننن ُّوَن  ،هن ْفت ننننونَن  ْ  بيغَننننْ ي ميْ نننن    ،ج    فَنَيضي
 .(1)«َوه ضي ُّونَ 

 ،حاب ممنندإ هن اص انننناس انناحلن متماسننرن مننا فثناي  انع نن  منن  فانن: "ومن  مبنند اهلل بنن  مسننعوه، قنناص
 .(2)"وم  فكابري ، فنذا فثاي  م  فااغري  ي روا ،ا ل اهلل م يه وس  

 :متاأي ي حأب م رتقة ْأيحمأم: أاأْي  
ْيرة ِإل اااالمية اختاااياُ اااان .2 ووجنننوب  ،م نننل نننن وم ثطبينننق انونننرهعمهننندإن انقران وانسننننم فننن :ارحياااو ِيشااا

اَن ُِيمم َاأبم ﴿َ َيُْاَزُيَتأ الميَيُ : حتريم ا ر رياة انناس، قاص ثعا  َم مم ا أ يمَماأ َْااُيَن يََديُا َك ُِيمم َاأَب ْماأُيَحوِّ مهَصادِّ
ااتاَ  ُُ َْاياُ مه ُِ َم فَااأ ت ااأ َاَتُياا َه َ الَ مهَاُيمم ُُ ْمَمااأ َيُْاااَزَل ِيتناا ااَن ُِيَحااوِّ اه ااأ َلااأَءَك مم ُُ َامن َِءهه َُ  اَا نحمااُو َيُهاا

، وواننف (3)
ُُ ْمَمااأ َيُْاااَزَل : وانفاسننقن، فقنناص ثعننا سننبحانه منن  مل ُيرنن  مبننا فننن ص بانرننافره  وانظنناملن  ُُ َيُحمهاا ﴿َ َمااُن يَاا

ْه َ   ُه ُِيَمااأفم َه فَأه يَاماَك هها ِيتنا
َُ  : ، وقناص(4) ُه ِيظنااأيممه َه فَأه يَاماَك هها ُُ ْمَماأ َيُْااَزَل ِيتناا ُُ َيُحمهاا ﴿َ َماُن يَا

(5) ،
َه فَأه يَام : وقاص ثعا  ُُ ْمَمأ َيُْاَزَل ِيتن ُُ َيُحمه َُ  ﴿َ َمُن َي قه ََأ م ُه ُِي َك هه

(6). 

َِ ناى يهَحمِّمهاَُك فم فَاال َ َ ِّاَك ال﴿: فقاص ،نيميان اوجع  حتري  ررع اهلل ررط     َُ تها مم ُِ ُُ  ياه اتَااه َْ َْاياُ يَماأ َشاَ 
ُن ال ُِ َاُمااتميم أ اهاا َْ َ يهَمااتِّمه ااأ َاَضااُي ااأ مممن َْل  َِ  ُُ ااام َهمم اادهِ  فمااف َيُْا  َي م

﴿المْنااأ : فقنناص ،، وفمننر بتحرنني  رننرع اهلل(7)
َُ َْااُيَن ِيتنا َه َ الَيُْاَزُيَتأ الميَُيَك ُِيمم َاأَب ْماأُيَحوِّ يماَ ُحمه ايم أ أسم ْمَماأ َي ََِك ِيتنا  َامهاُن يمُتَخاأئمتميَن َخصم

، وايهنا  ر (8)
 .ذن  ك  ة

                                                 

، 6100، كتاب اإمتصام بانرتاب وانسنم، باب ما ه كر م  ذم انرف، وثر ف انقياس، ردهث أق  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (1)
، 1609انع   وقبضه وه وأ اجل   وانفت ر ا ر ان مان، ردهث أق  ، كتاب انع  ، باب أف، صحي  ممتُ: ، ومس  6/1661
 .، وان فظ نه1/1013

، 1ب و ، املرت  اإلسالمح، ط)ربي  انرى  األمظمح، : ، حتقيقِيمصت (: ين122  )انصنعاين؛ فبو برر مبد انرةاق ب   ام  (2)
، ِيمر ُ ِيمحيْ(: ين960  )ب  فهوب، فبو انقاس  ، وانطىاين؛ س يمان ب  فىد 22/116، 10116، ردهث أق  (ين2109
 .3/221، 1130، ردهث أق  (م2319-ين2101، 1املوا ، مرتبم ان يراء، ط)ىد، ب  مبد اهيد انس فح، : حتقيق

 .11: املاالدة (3)
 .11: املاالدة (4)
 .11: املاالدة (5)
 .10: املاالدة (6)
 .61: اننساء (7)
 .201: اننساء (8)
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ميَ  َونَننْو اْسننتن عْ »: ويننو ُطنن  ر رجننم انننوهاع ،وهنننت انسنننم م ننل ذننن ، فقنند قنناص انن ل اهلل م يننه وسنن  
امْسَع ننوا َوفَطييع ننوا، َوإيْن اْسننتن ْعميَ  َم َننْير ْ  »: ، ور أواهننم(1)«فَننامْسَع وا نننه َوفَطييع ننوا ،َم َننْير ْ  َمْبننٌد هَنق ننوه ك ْ  بيريتَننابي ان  ننهي 

حٌّ، َكَأن  أَْفَسه  َةبييَبمٌ    (2) .«َمْبٌد َرَبوي

 .(3)ونق  اب  ر م اإثفاق م ل وجوب احلر  بانقران وانسنم

وملننا كانننت بعنن  احلرومننا  املعااننرة إ ثقننوم بتحرنني  رننرع اهلل، واسننتبدنت بانوننرهعم انقننوانن انو ننعيم، 
تاهلنا، ونعن  ذنن  ينو ررمت ي ه اجلمامنا  برفنر ين ه احلرومنا  وأهحلنا، ووجنوب اخلنروج م ي نا ووجنوب ق

رومننا  فمننداء اهلل منن  ر قيننام ث نن  اجلمامننا  مبننا ثقننوم بننه، وهضنناف إ  ذننن  ثننويل ينن ه احل انسننب  انننراليس
ُُ َيُ يميَااأءه َْاُرااض  : انرفناأ، واهلل ثعنا  هقننوص َُر َ ِيتنَصاأَ ى َيُ يميَااأَء َْاُرضهااه ااآهِ  ُِييَااهاا ُِ ال اَا نخم ﴿يَااأ َييَاَااأ ِينااآميَن اَمتها
ُُ فَنم  ُُ ممُتمه يناه َُ ََ الَ َمُن يَا َا ُُ الم ن ِيتن اه تاُ َه مم يْن َم ِيظنأيممم ُُ  .(4)َن  يَاُادمي ُِيَق

ن انوننرهعم يننح املصنندأ انننراليس فو مصنندأ أالننيس ن قننوانن في ننا، وبعضنن ا هعتنن أ أوثعتنن أ ينن ه احلرومننا  بنن
 .(5)بأن مدم حتري  انورهعم إمنا يو م  قوى انضغ  انغريب

احلرنن  بغنن  مننا فننن ص اهلل ُيتمنن  انرفننر اإمتقناه، فو انرفننر انعم ننح، ومننا ه  ننه اإرتمنناص إ جيننوة : وهقناص
 .(6)"انترف  إ هرون بأمر متم : "به، قاص اب  ثيميمانترف  

 ،منننوه، ن قومنننه إ هقروننننه م نننل ذنننن ، وقننندنفن ُيرننن  ِبرننن  انقنننران، فننن حومننن  انتننناأهخ، منننا كنننان ن نجارننن
منا   اانتوأهنث، ور ةمن  انتتناأ ك ن   إ  وفوذ، ممر ب  مبد انع ه ، ومل هستط، إأجاع اإلمامم إ  مبدف انونوأى إ 

نفسننه فمننوأ منن  انعنندص هرهنند فن هعمنن  ،ننا، فننال  ا، وربنن  وإمام نن انرجنن  بننن املسنن من وانتتنناأ قا نني  كننان هتننو  ا
وفم اننه سنعداء ر اجلننم،  حإ وسنع ا، فاننجارنإ اوإ هر ف اهلل نفس ن ،ذن م  ميرنه ذن ، ب  يناك م  مينعه 
كننانوا ُيرمننون باألررننام انننيت ميرننن     بنن  ،مننا إ هقنندأون م ننل انت امننه اإلسننالموإن كننانوا مل ه ت مننوا منن  رننراال، 

 .(7)احلر  ،ا

                                                 

 .9/2161، 2191، كتاب اإلماأة، باب وجوب طامم األمراء ر غ  معصيم وحترمي ا ر املعصيم، ردهث أق  صحي  ممتُ: مس   (1)
 .6/1621، 6019، كتاب األررام، باب انسم، وانطامم نيمام ما مل ثر  معصيم، ردهث أق  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (2)
الا قأرِت(: ين116  )ممد اب  ر م؛ م ح ب  فىد ب  سعيد انظاير،، فبو  (3) يمرأمالت ِ  ِْاب ِإللمأع فف ِيرحأرِت ِ  ب و ، )، م

 .10، ص (هاأ انرت  انع ميم
 .12: املاالدة (4)
 .1/2092، فقَ ِي اأر: انقر او،: انظر (5)
ْ ُل(: ين011  )اب  ثيميم؛ فىد مبد احل ي  احلراين، فبو انعباس  (6) ممد مبد اهلل ممر احل واين : ، حتقيقِيصأ م ِيممتُل اتى شأاُ ِي

 .9/369، (ين2120، 2ب و ، هاأ اب  ر م، ط)ممد كب  فىد روهأ،، ، 
ُع ِيَ أ ى: اب  ثيميم: انظر (7)  .23/121، م م
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ْم ِه .1 ِْ  ِيمتمااااْ  احتياااال مااااأ ِاااا ثننننرى ينننن ه اجلمامننننا  فن ينننن ه املنرننننرا  انظننننايرة انننننيت ثبيح ننننا  :الااااا
من  قوننه، ان ل اهلل  اوانربا وغ يا، جي  ثغي يا بانقوة، وذن  انطالق   حلروما ، م  اخلمر وامليسر وان ىنا

نْنر ْ  م ْنَرنر ا فَنْ ين َغينِّنْره  بيندهمن  أَ »: م ينه وسن   ، َوَذنيننَ  فَننيْن مل َهْسنَتطيْ، فَبيَقْ بينهي  ،فَننيْن مل َهْسنَتطيْ، فَبي يَسنانيهي  ،َفى مي
 .(1)«ميَاني َفْ َعف  اإلي 

 .(2)ونسح يؤإء انضواب  انيت و ع ا في  انع   نتغي  املنرر بانيد  

إ هن  م هنو بظ نه جعن  اهلل من  وجن  اإلمنام انعناهص ممن  هظ نه احلرنام م نل انعندص، و  اإلسنالمرنث : ِيظتُ .9
َعٌم ه ظي ُّ  ْ  اهلل هو »: إإ ه ه، قاص ا ل اهلل م يه وس    هي   إإ هي ُّنه ؛ إيَمناٌم َمناهيٌص م اْنقيَياَممي ر هي ِّهي هوم إَسبنْ

 .(3)احلدهث« ...

ورراأي  م  هبغضه اننناس، فعن  منوف بن  وبن ا ل اهلل م يه وس   فن  ياأ األالمم م  ُيبه انناس،   
ننتير ْ  ان نن يهَ  حت يبُّننونَن  ْ  َوُي يبُّننوَنر  ْ »: انن ل اهلل م يننه وسنن  ، قنناص ،ماننن  فن أسننوص اهلل يَنناأ  فاليم  َوه َصنن ُّوَن َم َننْير ْ   ، ي

رَاأ  فاليم تير ْ  ان  يهَ  ثن ْبغيض ونَن  ْ  َوهن ْبغيض وَنر  ْ  ،َوث َص ُّوَن م ي    فَفَنال ؛ها َأس وَص ان  هي  :قيي َ  ،َوثَنْ َعن ونَن  ْ  َوهَنْ َعن وَنر  ْ  ،َوري
وإ  ،فَناْكَري وا َمَم َنه   ،َثْرَري ونَنه   اثير نْ  رنيا  ، وإذا أَفَهْننت ْ  من  و إ منا فَقَنام وا فينير ْ  انص نالةَ إ: فقاص ؟نن َنابي  ي ْ  بيانس ْيفي 

ا م  طَاَمم    .(4)«ثَنْن يم وا هَد 

 ،َسننَتر ون  فَثنَننرٌَة َوف م ننوٌأ ثن ْنرير ونَنَ ننا»: فنننه سننيرون ه نن  منن  احلرننام، فقنناص ،ى انن ل اهلل م يننه وسنن  وف نن  
ننن ْ  :قننناص ؟فمنننا ثَْأم ر نَنننا ،هنننا َأس نننوَص ان  نننهي  :قننانوا بنننن فِنننن  ف، (5)«ثن نننَؤهُّوَن احْلَنننق  انننن ، َم َنننْير ْ  َوَثْسنننأَن وَن ان  نننَه انننن ، َنر 

َهر ون  بَنْعندي، »: قاص ا ل اهلل م يه وس  : م  ر هفم ب  انيمان، قاصو ن األمواص، وسيأ  و  ،سيضربون انناس
ننٌم إ  ،َوَسننيَنق وم  فينني يْ  أيَجنناٌص قن   ننوبن   ْ  قن   ننوب  انو ننَياطيني ر ج ْ َمنناني إينْننس   ،وإ َهْسننتَننُّوَن بيس ننن يتي  ، هَنْ تَنند وَن ،ي ننَدا،َ فاليم 

ن ي َثْسنَم،  َوث طيين،  نياَ : قناص ؟إن فَْهأَْكنت  ذنن  ،س نوَص ان  نهي َكْينَف َفْانَن،  هنا أَ   :ق نت :قاص نَ   ،مي َوإيْن   نريَب َهْ نر َك َوف  ي
 .(7)"هرون م ير  فمراء هع بونر ، وهع ،  اهلل: "أ ح اهلل منه، قاص ،، ومنه(6)«فَامْسَْ، َوفَطي،ْ  ،َمان  َ 

                                                 

 .2/63، 13، كتاب اإلميان، باب بيان كون انن ح م  املنرر م  اإلميان وفن اإلميان ه هد وهنق ، ردهث أق  صحي  ممتُ: مس   (1)
 .1/2091، فقَ ِي اأر: انقر او،: انظر (2)
 .6/1136، 6112، كتاب احملاأبن م  في  انرفر وانرهة، باب فض  م  ثرك انفوارش، ردهث أق  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (3)
 .9/2112، 2111، كتاب اإلماأة، باب  ياأ األالمم ورراأي ، ردهث أق  صحي  ممتُ: مس   (4)
: ، وان فظ نه، ومس  9/2921، 9101، كتاب املناق ، باب مالما  اننبوة ر اإلسالم، ردهث أق   يصحي  ِيحخأ: انبخاأ، (5)

 .9/2101، 2119، كتاب اإلماأة، باب انوفاء ببيعم اخل فاء األوص فاألوص، ردهث أق  صحي  ممتُ
، 2110اندماة إ  انرفر، ردهث أق   ، كتاب اإلماأة، باب األمر ب  وم اجلمامم مند ه وأ انفت وحت هرصحي  ممتُ: مس   (6)

9/2106. 
مصطفل مبد انقاهأ مطا، : ، حتقيقِيمم د ك اتى ِيصحيحين(: ين 101  )احلاك ؛ ممد ب  مبد اهلل اننيسابوأ،، فبو مبد اهلل  (7)

 .1/110، 1193، ردهث أق  (م2330-ين2122، 2ب و ، هاأ انرت  انع ميم، ط)
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أ ،ننا، سنب  ر قيننام ينن ه اجلمامنا  بنناخلروج م ننل واإسننتا ابوننر  مناهص، ومنندم ثوةهن، ان ننروا   ،فنانظ    
 .احلرام

ْو .9 ْيقاة ِيمر حا  ؛ثعتنى ين ه اجلمامنا  األنظمنم انقاالمنم غن  رنرميم :ادم  صُل ِيحمأم اليى ِيحمُ ْأير
نواوهلا إ  احلرن  بطرهنق غن  رنرمح، ف ن  هقن  اننناس با تياأينا فو فين  احلن  وانعقند، وإمننا قامنت  وذن 

 .رس  ةم  ث   اجلماما  ،انعنف، وما قام بانسيف إ ه اص إإ بانسيفبانتغ   بانسيف و 

انوانوص إ  انسن طم إذا اسنتت  طنرق انتغ ن  ينو إرندى فن ونسح ينؤإء منا اسنتقر م ينه انع مناء من    
وقننند فمجننن، انفق ننناء م نننل وجنننوب طامنننم انسننن طان : "األمنننر واسنننتقر، وهان ننننه اننننناس، قننناص ابننن  رجنننر  متغ ننن ن

 . (1)"وثسرن اند اء ،ملا ر ذن  م  رق  اندماء ؛وفن طامته    م  اخلروج م يه ،ه معهاملتغ   واجل ا

 :متاأي ي حأب م رتقة ْأيممتمين فف ْالر ِإل الم: أاأيث  

ي ُ و فف ْيكاتك ِي مأاأت  امَيْ .2 بع  ي ه اجلماما  ثرفر اهتم، ك ه، وذنن  نر نا : يتتأس ِ 
من  : من  انقامندة اننيت ثقنوص اانطالق ن ؛ومندم ثرف ينا ،م ي ناوانسرو   ،اومواإحل ،انناس ، ه احلروما 

ناقننم هلنن  ر ينن ه  ، وهلنن ا اسننتبارت ينن ه اجلمامننا  همنناء املنندنين اننن ه  إ(2)مل هرفننر انرننافر ف ننو كننافر
 .(3)ا  بع  احلروما  وإ 

ْيرة .1 م ِيتااأس ْأيشاا م اإلسننالم، موننج، نننبع  جمننايرة انننناس باملعااننح، ومنندم انتنن ام   بأررننا: ااادم ِي ااِز
 .مقت  املس من وغ ي إ  انعم يا  انقتانيم انيت قد ثؤه، بانقيام م ل ي ه اجلماما  

ُِالو ِيتااأس   فااض .9 ، وإ هعنند اثعتننى بعنن  ينن ه انتنظيمننا  منن  إ هنند   مع ننا كننافر   :هااآٌ ِي تظيمااأتماا
 .هلا امنتمي  كان إإ م    امس م  

ْر    : يْ ِيممتمين فف ْالر ِإل المي حأب م رتقة ْ: أِ 
ْمااأت يهاال ِيآمااة .2 فِننن  نقضننوا انع نند بعنندم هفنن، م ننل ثنظننر ينن ه اجلمامننا  إ  فينن  ان مننم : ِ اا حأِة ِ

 .ر ت هماءي  وفمواهل فإحل  هلؤإء احلرام، وب ن  مل هبق هل  م د وإ ذمم، و ااجل هم، ومبو 

                                                 

 1/2099، فقَ ِي اأر: انقر او،: ، وانظر29/0، ف   ِيحأ ي: اب  رجر (1)
ْي  ِقُق (: ين111  )انقا ح مياض ب  موسل ب  مياض ب  ممرون انيحصل انسبيت، فبو انفض  : انظر ر ي ه انقامدة (2) ِيشَأ ْ ر

  )مر،، فبو ةكرها  ، واننوو،؛ ُيىي ب  ررف ب 1/116، (املرتبم انوام م)، ْحأشية مزيل ِيخَأء ان ييَأظ ِيشَأءم هال  ِيمصرَى 
، واب  مبد انوياب؛ ممد ب  مبد 20/00، (ين2101، 1ب و ، املرت  اإلسالمح، ط)،   ضة ِيرأيحين  امدو ِيمَ ين(: ين606

ِيَأت محمد ْن احد ِيُهأب(: ين2106  )انوياب ب  س يمان انتميمح  . ممد ب تاجح  وه. مبد انع ه  ةهد انرومح و ه: ، حتقيقم
 .129، ص (انرهاض، جامعم اإلمام ممد ب  سعوه)سيد رجاب، 

 .1/2099، فقَ ِي اأر: انقر او،: انظر (3)
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ن ه  ه  وا باله املس من بتأر ا ، ف  ه وك ن  احلاص بوأن املستأمنن م  انتجاأ وانسيا  ا  
ألِن  ف  وا اإلذن م  ررام غ  ررمين، وملا  ؛اجلماما  ثعتى يؤإء املستأمنن مستبارح اندم واملاص

 .(1)يسالمنثقوم به هوهل  م  ماأبم 
ِنا ، وهستدنون بآها  وفراههث هضعو (2)ونسح يؤإء ما وأه ر م د ان مم م  ايها  واألراههث  

 .هون اننظر إ  غ يا ،ر غ  مو ع ا

ْية ِأللتحية .1 ُِاد ِيرمم ُر ِيق اجليوش انغربيم نضرب املس من ق من ا  انيت ثنط، فف ْالر ِيممتمين  ل
 .وقت   

ْْية مو ِيرأيُ ِإل المف .9 م، انعامل  ،اندوص انغربيم افاننظرة امل هوجم انيت ثتعام  ،: ارأمل ِيد ل ِي 
 .فججت انبغ  واحلقد  د ي ه احلروما  ورعو،ااإلسالمح، 

وغ   ،سس وانتنص ، كأمماص انتجْألتدِت خأ ليةفف ِيحالر ِإل المية ِ احأط ْرض ِيمقيمين  .1
 .ذن 

ْهأئن .1 وذن   ؛قامت بع  اجلماما  با تطاف غ  املس من ر باله اإلسالم: ِ  خدِم ِيمقيمين ك
فو سجون احلروما   ،ندى انسجون انغربيم أسرى ي ه انتنظيما ومباهنت   ب ،نتحقيق مصاحل ماههم

 .اإلسالميم
ِْْو  ِيمرتب ِي

ْهُ ُا  ِألمة   يف ِألمْ ممن يرتن ِي اأر ضد ِيممتمين  غي  م
لب ِألمة ْحُ هآٌ ِي مأاأت  ِ 

 :جي  م ل األمم فن ثرامح فموأ مدة ماه ث   اجلماما ، من ا
 ؛نوجوه اجلمامم ك  ا اوذن  رفظ   ؛، و نع   م  ثنفي  ما فرروا فيهوثأ   م ل فهده  ي  ا يقظ ياُي  .2

َمَ    اْنَقاالي ي »: ذن  فاحاب انسفينم، قاص ا ل اهلل م يه وس  م ل م ل رياحل ، و   م اص  اه  اورف
َوبَنْعض   ْ   ،َياض   ْ  َفْمال، فََأَااَب بَنعْ َكَمَ  ي قَنْوم  اْستَنَ م وا م ل َسفييَنم    ؛م ل ر د وهي ان  هي َواْنَواقي،ي في ا

نو فَن ا َ َرقْنَنا ر  :فَنَقان وا ،َمرُّوا م ل م  فَنْوقَن   ْ  ،َفَراَن ان  يهَ  ر َفْسَف يَ ا إذا اْستَنَقْوا م  اْنَماءي  ،َفْسَفَ َ ا
يبيَنا َ ْرق ا ومل نن ْؤذي م  فَنْوقَنَنا ر ك وي ْ  وما فَأَاه وا ،َنصي  ،جَنَْوا ،َوإيْن َفَ   وا م ل فَْهديه ي ْ  ،ايع  َيَ ر وا مج ،فَنيْن هَنتنْ

 .(4()3)«اَوجَنَْوا مجيع  

                                                 

ْلو ِيمأْو: انظر (1)  .1/2091، ِيم
 .21انظر ما وأه ر ذن  ص  (2)
 .1/111، 1962، كتاب انوركم، باب ي  هقرع ر انقسمم واإست ام فيه، ردهث أق  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (3)
 .1/2090، فقَ ِي اأر: قر او،ان: انظر (4)
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يااداأو  .1 فاو هااآٌ ِي مأاااأتاتاى ِيرتمااأء ِ  ، فمعظم نن  فنناس متنندهنون خم صنون، غيننوأون م ننل اَاااُ رِ 
واسننتبداه سياسننح، ومننن   طننالب  ،ههننن  ، ينن ي  مننا هرونننه ر اهتمنن، منن  حت نن    قننح، وفسنناه اجتمننامح

 .و  وا انسبي  ،وا انطرهقأررهصون م ل يداهم فمت  ، وإن ف ط إاال ،

 .هل ه اجلماما ، وإةانم انوب ا  انيت مندي بيانه و  ،بيان احلق ن ناسوه  م انع ماء واندماة   

ْ ب متاااأ .9 يااا بنناب منن  انننده  : "، وقنند بننوب انبخنناأ، ر اننحيحهاتااى ِيممااتُ ِالْ رااأر ااان ِيَاا ن ِ 
 .(1)"انفراأ م  انفت

 ِلب ِألئمة  
ُِلحأت ْحُ يم اُي متاأ  :يقو اتى يئمة ِيممتمين ِيقيأم ْردر من ِي

، وإطالق امل هد م  احلرها  انعامم ومن، انظ   وماأبم انفساهانسعح نتحري  ررع اهلل، وإقامم انعدص،  .2
 .ه انعم يا وانعم  م ل إةانم ك  ما هسوا هل ه اجلماما  انقيام مب   ي ، م بانقوامد انورميمطاملنضب

قوحلنننا وم حلنننا  رنننَ ثنننتمر  مننن  احملافظنننم م نننلإلسنننالميم نترنننون حتنننت أاهنننم وارننندة؛ ثوريننند األمنننم انعربينننم وا .1
 .وم ابت ا بن األم 

، كمنا فعن  فمنن  انننيت ثونوش ففرناأي إقامنم احلجنم م نل ين ه اجلمامننا  بانبينان وانىينان، وإةاننم انونب ا   .9
 . منه، بنأساص اب  مباس إ  اخلواأج، فاستطاع إقناع معظم  املؤمنن م ح ب  فيب طان ، أ ح اهلل

مقاث ت نا، قناص ان ل  -مجيع نا انوسناال بعد اسنتنفاذ إن فبت ي ه اجلماما  انعوهة إ  ررع اهلل،  -نيمام .1
ر ا فَنَيم نو   فننه نيس َفَرٌد هن َفاأيق  اجلََْما ،هرريه فَنْ َيْصىيْ  ام  أََفى م  فَمي يهي ريا  »: اهلل م يه وس   نبنْ إإ  ،َمنَم ري

يَتم  َجايي يي م   ، قند اجتمعنت م ينه  مناهإ   مف اكنان جناالر  ف، فدص م ل فن م   رج م ل إمنام، سنواء (2)«َماَ  مي
 .(3)فننه قد استحق انقت  إله انه انضرأ م ل انعباه ،ك مم املس من

 

                                                 

 .2/21، كتاب اإلميان، باب م  انده  انفراأ م  انفت، صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (1)
، وان فظ 6/1621، 6011، كتاب األررام، باب انسم، وانطامم نيمام ما مل ثر  معصيم، ردهث أق  صحي  ِيحخأ ي: انبخاأ، (2)

، 2113ب األمر ب  وم اجلمامم مند ه وأ انفت وحت هر اندماة إ  انرفر، ردهث أق  ، كتاب اإلماأة، باصحي  ممتُ: نه، ومس  
9/2100. 

ِْم من يرية ِألِمأم(: ين111  )انصنعاين؛ ممد ب  إمسامي  األم  : انظر (3) ُغ ِيم ممد مبد انع ه  : ، حتقيق حل ِيمالم شْح ْت
 .9/162، (ني2903، 1ب و ، هاأ إرياء انرتاث انعريب، ط)اخلويل، 
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 ِيخأامةِيمتخ    
 :ما ثضمنه م ل اننحو ايِت مير  ر  ا م ي ا انبحث املتوا ، ث خي  فبرة

ُم ِي اأر: ي ال   مم َ  فضأئتَ  ي تخ  ْيك ْأ اف مَا ممَ ِ  ْ اي َ ِ   : مش
قتناص مسن     : وثرجن، ك  نا إ  املونقم، ور اإانطال  ،وغ يناواجلند اجل اه ر ان غنم مبعن  انطاقنم واملبانغنم  .2

جمايندة انعندو : ، ويو م ل ف نربك مم اهللء  كافر ا غ  ذ، م د، بعد هموثه إ  اإلسالم وامتنامه، إلمال
 .وانفساق ،وانويطان ،واننفس ،انظاير

، وررمنه فنرض م نل انرفاهنم، وهتعنن اجل ناه إذا انتقنل ان رفنان، اجل اه موروع بانرتاب وانسنم واإلمجناع .1
 .ننف  معهوإذا ن ص انرفاأ بب د ثعن م ل في ه قتاهل  وهفع  ، وإذا استنفر اإلمام قوم ا، ن م   ا

واحلصننوص م ننل  ،ن ج نناه فضنناال  ك نن ة، ف ننو سننب  نرىننم اهلل وأ ننوانه وانفننوة جبناثننه، ويننو سننب  ن  داهننم .9
األجنننر انعظننني ، وجعننن  اهلل انوننن يد مننن، انننن ه  فنعننن  اهلل م ننني   ر انننحبم اننبينننن وانصننندهقن وانصننناحلن، 

 .هني ، وثس ي  ان ص م ل ثاأيكيب األوجع  ذن  سبب ا ن  الك وانع ا ،ور أ انورع م  ثرك اجل اه

ن ج نناه مقاانند وررنن  ك نن ة، ففيننه إقامننم ههنن  اهلل ر األأض، وأه امتننداء املعتننده ، وهفنن، انظ نن  واننندفاع  .1
منن  األنفننس واحلرمننا ، وىاهننم اندونننم اإلسننالميم منن  رننر انرفنناأ، وإأينناب فمننداء اهلل وإذإهلنن ، و حنني  

 .انناك ن ن ع وه، وغ  ذن املؤمنن ومعرفم املنافقن، وثأهه  

 .انس طم ر إمالن اجل اه نيمام، وهست   م  ذن  فن هتع أ استا ان األم  رن مفاجأة مدوي  هل  .1

ْهُ: اأْي أ ْز ماأ اتأ ياَ هاآِ ِيمححاث ماأ ِيرمتيأت ِيق أيية ِي ف اشن ْأ ُ ِي اأر ضد ِيممتمين  غي ي  يْا
 :يأاف

؛ كانقتنن  انعمنند، منندهةانرتنناب وانسنننم، وإ ثبننا  إإ ر فمننوأ ر أم  ثابتننم ررمننم هم املسنن   واننن مح واملسننت .2
 .، ونيس ذن  ألرد إإ نيمام فو ناالبهاحملص ، وأهة املس  ، وغ  ذن  وةىن

هص انرتاب وانسنم م ل وجوب طامم فويل األمر ما مل هأمروا مبعصنيم، وث ن م طنامت  ، وإن جناأوا فو كنانوا  .1
، وإ هنننرى فيننن  انسننننم اخلنننروج م نننل األالمنننم وقتننناهل  بانسنننيف بننن ن ، وإ ُنننرج م نننل فاسنننقن ر فنفسننن  

 .ذن م ل ومل ثرتث  مفسدة فمظ  ،   عهم ل فر  انقدأة ااحلاك  إإ إذا طرف م يه انرفر، وثو 

إ  منندم جننواة انعم يننا  انقتانيننم انننيت ثونن  منن  قبنن  بعنن  اجلمامننا  ر انعصننر احلا ننر، ذينن  انع منناء  .9
إلسنننالم باسننن  اجل ننناه  ننند احلرنننام ،ننندف إةاننننت  ، وذنننن  بسنننب  كفنننر احلرنننام إ  انسننن  نفسننن ا اننننيت ث

 .رس  ةمم  

 :جلنو  بع  انتنظيما  اإلسالميم إ  انقتاص  د احلرام واملواطنن املس من وغ ي ، فسباب، من ا .1



31 

 

 سنننأنم مننن  اجلوانننن فسنننباب مامنننم؛ كاجل ننن ، واإمتمننناه م نننل فتننناوى بعننن  انع مننناء هون اننظنننر إ  امل .ف
 .، وبسب  انع ماء املض نمجيع ا

وحت ينن  مننا  ،، وإقننراأ املنرننر وننرهعم اإلسننالميماحلرننام نثطبيننق انتخ ح منن  كننفسننباب متع قننم باحلرننام؛   .ب
 .ررم اهلل، وانظ  ، ومدم واوص احلرام إ  احلر  بانطرهقم املعتىة

 نناس، ومندم انتن ام ن ي   اجلمامنا  ر ثرفن  فسباب متع قم باملس من ر باله اإلسنالم؛ كتوسن، ث ن .ج
 .انناس بانورهعم، ومدم مواإة انناس هل ه انتنظيما 

فسنننباب متع قنننم بغننن  املسننن من ر بننناله اإلسنننالم؛ كاسنننتبارم ث ننن  اجلمامنننا  حلرمنننا  فيننن  ان منننم،  .ه
 مل اإلسنننالمحووجنننوه انقوامننند انعسنننررهم األجنبينننم ر بننناله املسننن من، وثعامننن  انننندوص انغربينننم مننن، انعنننا

، واأثبنننناط بعنننن  يننننؤإء املقيمننننن بأجننننندا   اأجيننننم، وكنننن ن  اسننننتخدام يننننؤإء املقيمننننن  يننننماجباةهو 
 .كرياال  نتحقيق بع  املصاحل

فن ثتننيقظ هلنن ، وثأ نن  م ننل فهننده  ، و نننع  ، وه نن م انع منناء واننندماة : واجنن  األمننم حنننو ينن ه اجلمامننا  .1
وإةانننم انوننب ا  انننيت مننندي ، وم ننل املسنن   م ننل وجننه انعمننوم بيننان احلننق ن ننناس، وبيانننه هلنن ه اجلمامننا ، 

 .اإبتعاه م  انفت واهلروب من ا

وإقامم انعدص، ومن، انظ   وماأبنم انفسناه، وثوريند األمنم انعربينم  ،انسعح نتحري  ررع اهلل: واج  األالمم .6
ن األمنن ، وإقامننم احلجننم م ننل وم ابت ننا بنن ،وم حلننا ،واإلسننالميم نترننون حتننت أاهننم وارنندة، ونترننون هلننا قوحلننا

إن فبنننت يننن ه اجلمامنننا  انعنننوهة إ  رنننرع اهلل، بعننند اسنننتنفاذ  -يننن ه اجلمامنننا  بانبينننان وانىينننان، ونيمنننام
 .مقاث ت ا -مجيع ا انوساال 

ِْ  يتح ف فف خ أم هآِ ِيححث ِي أكيد اتى ِيمهَمتنمأت ِ اية: اأيث أ  : يخي
 .ن واج  ر ةم  انفت ر ِناهم ان مانبيانه و االريم ي ا انده  نر  ةمان ومران،  .2

 .نصوابإ  اانتأكيد م ل سنم اإ تالف، وانتوفيق يو مل  يداه اهلل  .1

 .ر اننظر ر املساال  واألررام انورميمثقدهر ج وه انع ماء املب ونم  .9

 .انتوايم بامل هد م  انبحث ، ا انوأن .1

   م ل ممد، وم ل انه واحبه وسوا ل اهلل 
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 ِْ ْ ع ا  مش
 ْشأ 

 ِي قأال ْين ِيممتمين ْأ ُ ِي اأر

  منظمنننم املنننؤ ر اإلسنننالمح املنعقننند ر هوأثنننه احلاههنننم منننانفقنننه اإلسنننالمح انننندويل املنب نننق  جممننن،إن جم نننس 
؟؟ ثونره  -21فنق ، و ينن2191إ  ؟؟ منرم  21ر انفرتة من  ( املم رم انعربيم انسعوههم)وانعوره  ر انرهاض 

 م،1029ان اين 

وبعنند اسننتمامه إ  انتقاثنن  بننن املسنن من باسنن  اجل نناه، : بعنند اطالمننه م ننل األِبنناث املقدمننم ر مو ننوع
رقننننوق اإلنسننننان بوننننأن ( 1/21) 211وبعنننند اإطننننالع م ننننل قننننراأ اهمنننن، أقنننن   ،املناقونننا  انننننيت هاأ  رونننننه

  ،انتطرف واإلأياببوأن موقف اإلسالم م  انغ و و ( 9/20) 211، وقراأ اهم، أق  وانعنف اندويل

ْ  مأ يأافي  :ق
م  حترمي فمماص ( 9/20) 211ما جاء ر قراأ جمم، انفقه اإلسالمح اندويل أق   لم انتأكيد  :ي ال  

 .، وامتباأيا فمماإ  إجراميم ثد    م  جرميم احلرابممجيع ا ومماأساثه وفررانهاإلأياب 

 .، وررمم هم املس   وفي  ان مم ر باله اإلسالمجوهبأ، وجه م  انو  حترمي انتقاث  بن املس من :اأْي أ

 .حترمي انعم يا  انقتانيم انيت ثو  باس  اجل اه  د املس من وغ ي  :اأيثأ  

ْرأ    ،بو  ث   انعم ينا ، ور مقندمت ا انغ نواملس حم معاجلم األسباب املؤههم إ  قيام اجلماما    روأة :ِ 
ورهعم اإلسالميم، وإيداأ رقوق اإلنسنان، وررهاثنه انسياسنيم واجل   بأررام ان ،وانتعص  ،وانتطرف

 .وانفررهم، واحلرمان، وا تالص األرواص اإقتصاههم واإجتماميم وانسياسيم

وماأبننم انفسنناه، وثورينند األمننم انعربينننم  ،ومننن، انظ نن  ،حترنني  انوننرهعم اإلسننالميم، وإقامننم انعنندص ننن وم :خأممأ  
 .وم ابت ا بن األم  ،وم حلا ،ة، ونترون هلا قوحلاواإلسالميم نترون حتت أاهم وارد

 :ْمأ يأافِيم تس  يُصف 
واملتخصصم ر نور انومح ملرافحم م   ي ه  ،ثع ه  هوأ انع ماء وانفق اء واندماة واهلياا  انع ميم انعامم .ف 

 .األمماص، ومعاجلم فسبا،ا
واحملا را   ،ا املو وع، بعقد انندوا  املتخصصمهموة فمانم اهم، إ  مواا م ب ص انعناهم انفاالقم ،  .ب

وان قاءا  انع ميم املفص م، نبيان نطاق األررام انورميم بوأن من، انتقاث  بن املس من،  ،املر فم
 .مجيع ا هغطح جوان  ي ه املسأنم ،واإلسراع ر إجياه إطاأ ررمح رام 

 .، وس وك فسبا،ا، وونوج فبوا،ا وسب  اردةإ  انو  اجلاه هموة اندوص انعربيم واإلسالميم ن سعح .ج
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ِْلو يم  ِيمصأر  ِ 
 

 ُْي ْا  ِيم  ِيق

  ،ألااْ(: ينن606  )اب  األث ؛ فبنو انسنعاها ، املبناأك بن  ممند اجلن أ ْياب ِيحاديث ِ  ، ِيتاأياة فاف غ
 (.م2303-ين2933املرتبم انع ميم، ب و ، )ومموه ممد انطنارح،  ،طاير فىد ان او : حتقيق

   ْياااب (: ينننن101  )انراغننن  األانننف اين؛ فبنننو انقاسننن  احلسنننن بننن  ممننند بننن  املفضننن ْرِت فاااف غ ِيمَااا
ْا   (.نبنان، هاأ املعرفم)ممد سيد كيالين، : ، حتقيقِيق

  ،(: ينن2110  )األنباين؛ فبو مبد انرى  ممند ناانر اننده  بن  احلناج ننو  بن  جنناِت بن  اهم األرنقوهأ
ُِئااادهأ تماااتة ِألِأرياااث ِيصاااحيحة  شااا -ينننن2121انرهننناض، مرتبنننم املعننناأف، )، فء مااان فقاااااأ  ف

 (.م2331

  (.اجلام، انرب  اإلاداأ انراب،)، ِيرتأية شْح ِيادِية(: ين016  )انبابرِت؛ ممد ب  ممد 

  املعنننروفِي اااأمو ِيصاااحي  ِيمخ صاااْ (: ينننن116)انبخننناأ،؛ ممننند بننن  إمساميننن  فبنننو مبننند اهلل اجلعفنننح 
-يننن2100، 9بنن و ، هاأ ابنن  ك نن  وانيمامننم، ط)مصننطفل ههنن  انبغننا، . ه: ، حتقيننقْصااحي  ِيحخااأ ي

 (.ين2310

  ينننالص مصننني حح مصنننطفل ينننالص، : ، حتقينننقكشاااأف ِيقتاااأع اااان مااا ن ِإلاتاااأع(: ينننن2012  )انب نننوِت
 (.ين2101ب و ، هاأ انفرر، )

  ْمااااتن  املعننننروفِي ااااأمو ِيصااااحي  (: يننننن103  )انرتمنننن ،؛ ممنننند بنننن  ميسننننل، فبننننو ميسننننل انسنننن مح
ْمآي  (.ب و ، هاأ إرياء انرتاث انعريب)فىد ممد راكر وا رون، : ، حتقيقِي 

  ااُل(: ينن011  )ابن  ثيمينم؛ فىند مبند احل ني  احلنراين، فبنو انعبناس ْ ، ِيصاأ م ِيمماتُل اتاى شاأاُ ِي
 (.ين2120، 2ب و ، هاأ اب  ر م، ط)ممد كب  فىد روهأ،،  ممد مبد اهلل ممر احل واين، :حتقيق

  ُع ف اأ ى شايخ ِإل االم يِماد ْان ايمياة(: ينن011  )اب  ثيمينم مبند اننرى  بن  ممند : ، حتقينقم ما
 (.1مرتبم اب  ثيميم، ط)ب  قاس  انعاامح اننجد،، 

  ُياااة(: ينننن011  )ابننن  ثيمينننم ، 2مؤسسنننم قرطبنننم، ط)ممننند أرننناه سنننامل، . ه :، حتقينننقمتااااأ  ِيماااتة ِيتح
 (.ين2106
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 ِيممااا د ك اتاااى ِيصاااحيحين(: ينننن 101  )بننند اهلل اننيسنننابوأ،، فبنننو مبننند اهلل احلننناك ؛ ممننند بننن  م ،
 (.م2330-ين2122، 2ب و ، هاأ انرت  انع ميم، ط)مصطفل مبد انقاهأ مطا،  :حتقيق

  فاا   ِيحااأ ي شااْح صااحي  (: يننن111  )ابنن  رجننر؛ فىنند بنن  م ننح فبننو انفضنن  انعسننقالين انوننافعح
 (.ب و ، هاأ املعرفم) ، م  انده  اخلطي: ، حتقيقِيحخأ ي

  ِْاااب ِإللمااأع فااف ِيرحااأرِت (: يننن116  )ابنن  رنن م؛ م ننح بنن  فىنند بنن  سننعيد انظنناير،، فبننو ممنند م
الا قأرِت يمرأمالت ِ   (.ب و ، هاأ انرت  انع ميم)، ِ 

  ُِهاااب ِي تيااال يشاااْح (: ينننن311  )احلطننناب اننننرميين؛ ممننند بننن  مبننند اننننرى  املغنننريب، فبنننو مبننند اهلل م
 (.ين2931، 1ب و ، هاأ انفرر، ط)، ختيل مخ صْ

  مماتد ِإلماأم (: ينن112  )اب  رنب ؛ فبو مبد اهلل فىد ب  ممد ب  رنب  ب  يالص ب  فسند انونيباين
مبننند اهلل بننن  مبننند . ؤوط ومننناهص مررننند وا ننرون حتنننت إرنننراف هارنننعي  األأنننن: ، حتقيننقيِماااد ْااان ِتحااال
 (.م1002-ين2112، 2مؤسسم انرسانم، ط)احملس  انرتكح، 

  ْشف اتى مخ صْ ختيال(: ينن2201  )اخلررح؛ ممد ب  مبد اهلل، فبو مبد اهلل بن و ، )، شْح ِيخ
 (.هاأ انفرر ن طبامم

  ،ممنند ميننح : ، حتقيننق ااتن يْااف رِ ر(: يننن101  )فبننو هاوه؛ سنن يمان بنن  األرننعث انسجسننتاين األةه
 (.هاأ انفرر)انده  مبد احلميد، 

  ُم (: يننن031  )فبننو انفننرج، مبنند انننرى  بنن  رنن اب انننده  انبغننداه،  ابنن  أجنن ؛ ةهنن  انننده لااأمو ِيرتاا
ُِماااو ِيمتاااُ يحماااُ فاااف شاااْح خمماااين ِاااديث أ مااان ل رنننعي  األأنننناؤوط وإبنننرايي  بننناجس،  :، حتقينننقِ 

 (.م2330-ين2120، 0ب و ، مؤسسم انرسانم، ط)

  اأياة ِيمق صادْد(: ينن131  )اب  أرد؛ ممد ب  فىد ب  ممد انقنرطل، فبنو انونيند ، ِياة ِيم  ااد ْ 
 (.ب و ، هاأ انفرر)

  ْفاة(: ين131  )انرااع؛ ممد ب  قاس  األنصاأ،، فبو مبد اهلل اجلنام، انربن ، )، شاْح ِاد ر ِْان ا
 (.اإلاداأ انراب،

 يممااا أمتين فاااف رِ  ِإل اااالم: مبننند انرنننرمي. ةهننندان؛ ه بننن و ، مؤسسنننم انرسنننانم، )، يِماااأم ِياااآميين ِ 
 (.م2311-ين2101

  انقنايرة، )، ن ِيحقاأئو شاْح كتاز ِياداأئوياحي(: ين019  )ان ه عح؛ فخر انده  م مان ب  م ح احلنفح
 (.ين2929هاأ انرت  اإلسالمح، 
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  ِْمن فاااف اَمااايْ كاااالم ِيمتاااأ (: ينننن2906  )انسنننعد،؛ مبننند اننننرى  بننن  ناانننر ْيُ ِيااا  ايمااايْ ِيمااا
 (.م1000-ين2112 ، مؤسسم انرسانم، ب و )اب  م يمن،  :، حتقيقْ َميْ ِيمردياملعروف 

   ينن2101، 2بن و ، هاأ انرتن  انع مينم، ط)، احَة ِيَقاأء(: ين193  )انسمرقند،؛ مالء انده-
 (.م2311

  ِيم ااادفو اتاااى ِااادِئو ِألزهاااأ (: ينننن2110  )انونننوكاين؛ ممننند بننن  م نننح بننن  ممننند  ِْ ، ِيمااايل ِي ااا
 (.ين2101، 2انع ميم، ط ب و ، هاأ انرت )مموه إبرايي  ةاهد،  :حتقيق

  بن و ، هاأ )، ْيل ِأل طأ  من يِأرياث  ايد ِألخياأ  شاْح مت قاى ِألخحاأ (: ين2111  )انووكاين
 (.م2309اجلي ، 

  ربينن  انننرى  األمظمنننح، : ، حتقينننقِيمصاات (: يننن122  )انصنننعاين؛ مبنند انننرةاق بننن   ننام، فبننو برنننر
 (.ين2109، 1ب و ، املرت  اإلسالمح، ط)

 ِْم مان يرياة ِألِماأم(: ينن111  )نعاين؛ ممد ب  إمسامين  األمن  انص ُغ ِيما ،  احل ِيماالم شاْح ْتا
 (.ين2903، 1ب و ، هاأ إرياء انرتاث انعريب، ط)ممد مبد انع ه  اخلويل، : حتقيق

   بنن  اطنناأق  :، حتقيننقِيمر ااُ ِأل  ااط(: يننن960  )انطننىاين؛ سنن يمان بنن  فىنند بنن  فهننوب، فبننو انقاسنن
 (.ين2121انقايرة، هاأ احلرمن، )مبد احملس  ب  إبرايي  احلسيين،  هلل ب  ممد وموض ا

  املوان ، مرتبنم ان ينراء، )ىند، بن  مبند اهيند انسن فح،  :، حتقيقِيمر ُ ِيمحيْ(: ين960  )انطىاين
 (.م2319-ين2101، 1ط

  يمتااُك  اااأ يخ(: يننن920  )انطننى،؛ ممنند بنن  جرهننر بنن  ه هنند بنن   اننند، فبننو جعفننر ْ اال ِ  ي ِألمااُ ِ 
ْي املعروف  (.ب و ، هاأ انرت  انع ميم)، ْ أ يخ ِيرح

  ،ْا  (: ينننن920  )انطنننى ْي املعنننروفلاااأمو ِيحياااأ  اااان اأ يااال اي ِيقااا بننن و ، هاأ )، ْ َمااايْ ِيرحااا
 (.ين2101انفرر، 

  نااننر  ممنند: ، حتقيننقِيرقياادو ِيرحأ يااة(: يننن912)انطحنناو،؛ فبننو جعفننر، فىنند بنن  ممنند بنن  سننالمم
 (.م2301-ين2931، 2ب و ، املرت  اإلسالمح، ط)انده  األنباين، 

  يننننن2110، 1ط)، ِقااااُق غيااااْ ِيممااااتمين فااااف ِيد يااااة ِإل ااااالمية: انطينننناأ؛ م ننننح بنننن  مبنننند انننننرى-
 (.م1006
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  ابننن  مبننند اننننى؛ فبنننو ممنننر هوسنننف بننن  مبننند اهلل بننن  ممننند بننن  مبننند اننننى بننن  مااننن  اننمنننر، انقنننرطل(  
 (.ين2931ب و ، هاأ انرت  انع ميم، )، أ  ِيرتُ  فضتَلأمو ْي(: ين169

  ِيَاأت محماد ْان احاد (: ينن2106  )اب  مبد انوياب؛ ممد ب  مبد انويناب بن  سن يمان انتميمنح م
انرهناض، جامعنم اإلمنام )سنيد رجناب، . ممند ب تناجح و ه. مبد انع ه  ةهد انرومنح و ه :، حتقيقِيُهأب

 (.ممد ب  سعوه

 شااْح ِيرقياادو (: يننن031  )عنن ؛ انندأ انننده ، ممنند بنن  مننالء انننده  م ننح بنن  ممنند احلنفننح، ابنن  فيب ان
 (.ين2932، 1ب و ، املرت  اإلسالمح، ط)، ِيرحأ ية

  بنن و ، هاأ انفرننر، )، شااْح ماات  ِي تياال اتااى مخ صااْ ِيرالمااة ختياال(: يننن2133  )م ننيش؛ ممنند
 (.م2313-ين2103

 بن و ، هاأ )، امادو ِيقاأ ي شاْح صاحي  ِيحخاأ ي(: ينن111  ) انعيين؛ بندأ اننده  ممنوه بن  فىند
 (.إرياء انرتاث انعريب

 مبننند : ، حتقينننقمر اااُ مقاااأييس ِيت اااة(: ينننن931  )فبنننو احلسنننن فىننند بننن  فننناأس بننن  ةكرهنننا : ابننن  فننناأس
 (.م2333 -ين2110، 1ب و ، هاأ اجلي ، ط)انسالم ممد ياأون، 

  ِيشاااَأ (: يننن111  )ون انيحصننل انسنننبيت، فبننو انفضنن  انقا ننح مينناض بنن  موسننل بننن  مينناض بنن  ممننر
ْي  ِقُق ِيمصرَى  (.املرتبم انوام م)، ْحأشية مزيل ِيخَأء ان ييَأظ ِيشَأءم هال   ْ ر

  ،ْيااب ِيحااديث(: يننن106  )ابنن  قتيبننم؛ فبننو ممنند مبنند اهلل بنن  مسنن   اننندهنوأ مبنند اهلل . ه: ، حتقيننقغ
 (.ين2930، 2بغداه، مطبعم انعاين، ط)اجلبوأ،، 

  2بن و ، هاأ انفرنر، ط)، ِيم تف فف فقَ ِإلمأم يِمد ْان ِتحال ِيشايحأْف(: ينن610  )اب  قدامم ،
 (.ين2101

 يمااتة –فقااَ ِي اااأر : هوسننف. انقر نناو،؛ ه ْا  ِ  ُء ِيقاا ااة ألِمأمااَ  فتمااَ َ فااف ضاا ، رِ  ااة مقأْ 
 (.م1003-ين2190، 2انقايرة، مرتبم ويبم، ط)

  ْا  (: ينن602  )ممد ب  فىند األنصناأ، انقرطل؛ فبو مبد اهلل ْ َمايْ  املعنروفِي اأمو ألِماأم ِيقا
ْطحف  (.انقايرة، هاأ انوع )، ِيق

   ِْئو(: ين110  )انراساين؛ مالء انده ْايب ِيش بن و ، هاأ انرتناب انعنريب، )، ْدِئو ِيصتأئو فف ا
 (.م2311، 1ط
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  ْا  ِيرظايُ (: ينن001  )اب  ك  ؛ إمسامي  ب  ممنر اندمونقح فبنو انفنداء ْ َمايْ  املعنروفاَمايْ ِيقا
 (.ين2102ب و ، هاأ انفرر، )، ِْن كثيْ

  ممنند فننؤاه مبنند انبنناقح، : ، حتقيننق ااتن ِْاان مألااة(: يننن101  )ابنن  ماجننم؛ ه هنند فبننو مبنند اهلل انقنن وهين
 (.ب و ، هاأ انفرر)

 ئياة  ارحيقأاااأ ِقاُق غياْ ِيمماتمين فاف ِيد ياة ِإل االمية   : املسعوه؛ ف ند ممند م نح ِمأي ااأ ِي ِز
ُرية ْْيااة ِيماار -يننن2111أسننانم ماجسننت ، جامعننم ننناهف انعربيننم ن ع ننوم اإلنسننانيم، )، فااف ِيممتمااة ِير

 (.م1009

  ،ممند : ، حتقينقصاحي  مماتُ(: ينن162  )مس  ؛ مس   ب  احلجاج فبو احلسن انقون ، اننيسنابوأ
 (.عريبب و ، هاأ إرياء انرتاث ان)فؤاه مبد انباقح، 

  ِيمحادع فاف شاْح ِيمقتاو(: ينن111  )اب  مف  ؛ إبرايي  ب  ممد ب  مبد اهلل احلنب نح، فبنو إسنحاق ،
 (.ين2100ب و ، املرت  اإلسالمح، )

   م ننح . ه :، حتقيننقِإليمااأ (: يننن931  )ابنن  منننده؛ ممنند بنن  إسننحاق بنن  ممنند بنن  ُيننىي، فبننو مبنند اهلل
 (.ين2106، 1مؤسسم انرسانم، ط ب و ،)ب  ممد ب  ناار انفقي ح، 

  مبنند : ، حتقيننقِالخ يااأ  ي رتياال ِيمخ ااأ (: يننن619  )املوانن ح؛ مبنند اهلل بنن  ممننوه بنن  مننوهوه احلنفننح
 (.م1001-ين2116، 9ب و ، هاأ انرت  انع ميم، ط)ان طيف ممد مبد انرى ، 

  ِْئاااو شاااْح كتاااز ِيااادا(: ينننن300  )ابننن  جنننني ؛ ةهننن  اننننده  احلنفنننح بننن و ، هاأ املعرفنننم، )، أئوِيححاااْ ِي
 (.1ط

 ِيَ أ ى ِياتدية فف مآهب ِإلمأم ِألاظُ يْف ِتيَاة ِيترماأ : نظام؛ انويخ، ومجامم م  م ماء اهلنند ،
 (.م2332-ين2122هاأ انفرر، )

  ،(.2ب و ، هاأ ااهأ، ط)، يمأ  ِيرْب(: ين022  )اب  منظوأ؛ ممد ب  مررم األفرهقح املصر 

 يننن2190، 1انسننعوههم، جممنن، امل نن  ف نند نطبامننم املصننحف، ط)، ِي َماايْ ِيميمااْ: اءخنبننم منن  انع منن-
 (.م1003

   مبند انفتنا  فبنو غندة،  :، حتقينق اتن ِيتماأئف(: ينن909  )اننساالح؛ فىد ب  رنعي ، فبنو مبند اننرى
 (.م2316-ين2106، 1ر  ، مرت  املطبوما  اإلسالميم، ط)
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  بنن و ، )،   ضااة ِيرااأيحين  اماادو ِيمَ ااين(: يننن606  )ةكرهننا اننننوو،؛ ُيننىي بنن  رننرف بنن  مننر،، فبننو
 (.ين2101، 1املرت  اإلسالمح، ط

  ،اااااتين(: ينننننن606  )انننننننوو ْ ، 9بننننن و ، هاأ انفرنننننر، ط)،  ياااااأن ِيصاااااأيحين مااااان كاااااالم  ااااايد ِيم
 (.م1000-ين2112

  ،ي(: ينننننن606  )انننننننوو ُ ، 1بننننن و ، هاأ إريننننناء اننننننرتاث انعنننننريب، ط)، صاااااحي  مماااااتُ ْشاااااْح ِيتااااا
 (.ين2931

  بن و ، هاأ )، شْح ف   ِيقاديْ(: ين612  )اب  اهلمام؛ كماص انده  ممد ب  مبد انوارد انسيواسح
 (.1انفرر، ط

  طحقاااأت ِيحتأْتاااة(: ينننن116  )ابننن  فيب هع نننل؛ ممننند بننن  ممننند بننن  احلسنننن بننن  ممننند، فبنننو احلسنننن ،
 (.ب و ، هاأ املعرفم)ممد رامد انفقح،  :حتقيق
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 مقدمة

سيدنا حممد وعلى آله وصحبه  احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،
صلى اهلل عليه  ههجمنأمجعني ، الذين قادوا مشعل اهلداية وأنوار التشريع ، وخلفوا خري الربية ، وأوضحوا من 
 .وسلم التعامل اإلنساين وحقوق اإلنسان يف مجيع مناحي حياته ، تفعياًل وتطبيقاً ، وبعد 

حملمدي إمتام اهلل عز وجل على يدي نبيه صلى اهلل عليه فإن من كمال الشريعة اإلسالمي ومزايا الشرع ا
وسلم األحكام يف شىت جماالت احلياة من التعامل األخالقي اإلنساين الذي جاءت به الشريعة اإلسالمية حنو 

ت تعاليم ث، فححتقيق السمو اخللقي وحتقيق العدالة يف املعامالت اإلنسانية بني الناس واألمم والشعوب 
وقد . ى إقامة العدل ، وُحسن األخالق ، والتعامل بني األفراد واجلماعات وبني املسلمني وغريهم اإلسالم عل

 ختتلف صور هذا العطاء يف النهي عن الغدر باملسلم وقتاله ، وحيث إن اختيار موضوع التقاتل بني املسلمني
اإلسالم دول وشعوب وأنظمة  باسم اجلهاد موضوعاً هامًا من املوضوعات اليت هي حديث الساعة وما يعيشه

وقد شرفت بتكليف جممعنا املوقر يل بأن أكتب يف .. الشريعة  عن فهميف أحول ومتغريات قاصرة عند البعض 
هذا املوضوع ضمن كوكبة من العلماء والباحثني وهو إحدى موضوعات الدورة احلادية والعشرون ، وأمسيت 

من منطلق اهلدي (  التقاتل بين المسلمين باسم الجهادالسياسة الشرعية في النهي عن ) عنوان حبثي 
 .ومصادر التشريع اإلسالمي التشريعي للقرآن الكرمي واهلدي النبوي الشريف 

وفق املنهجية هلذا املوضوع ولتوضيح النظرية حول موضوع القتال باسم اجلهاد فإنين سوف أتناول يف حبثي 
 . اآلتيةنقاط اللى العلمية الشرعية والقانونية واليت تشتمل ع
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 أولا 
 مصطلحات الموضوع

من املقرر يف عرف أهل العلم الشرعية واحلقوقي أنه ال سبيل إىل فهم واستيعاب وحتليل وتبيان أي 
وملا كان عنوان البحث هو يف فقه . موضوع يُكتب فيه إال بعد فهم ودراسة مصطلحاته الشرعية والقانونية 

مصادرها هي مصادر التشريع اإلسالمي ، كان من املقتضي إيضاح وتبيان ومفهوم السياسة الشرعية اليت 
 :مصطلحات الدراسة 

 السياسة الشرعية  (1)
كان فعاًل من األفعال حبيث يكون الناس  ماالسياسة : " عقيل احلنبلي بقوله عرَّفها اإلمام ابن  (أ )

عليه وسلم أو نزل اهلل  ىالرسول صل همعه أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد ، وإن مل يشرع
 .  (1)به وحياً 

هي تدبري الشؤون العامة للدولة : " وعرفها العالمة ابن جنيم وابن عابدين والشيخ خالف بقوهلم  (ب )
هلا و صألشريعة و لاإلسالمية مبا يكفل حتقيق املصاحل ودفع املضار ، مما ال يتعدى حدودًا 

 .(2)كليةال

رعية هي تدبري وتنظيم من قبل ويل األمر للمحافظة اسة الشيفمن خالل هذه التعاريف يتضح أن الس
 .على احلقوق والواجبات لإلنسان واجملتمع والدولة يف حقن الدماء واحملافظة على الكليات اخلمس 

 :الغلو  (2)
ويف االصطالح التشدد يف األمور وجماوزة احلد . غلو األمر يغلوا غلوًا أي جاوز فيه  :اح حجاء يف الص

 . (3)ء ، وأشد ما يكون ذماً إذا كان يف أمور الدينالطبيعي يف كل شي

 :التطرف  (3)
 هلغة من الطرف وهو عدم الثبوت على مرعى واحد ، واصطالحاً هو جماوزة االعتدال يف األمر ولزوم طرف

 . (4)بعيداً عن مجهور األمة ومنهجها الوسط

                                                           
؛ املدخل إىل السياسة الشرعية ، أستاذنا عبد العال  9ص" : اإلسالمية  ةالسياسة الشرعية وأنظمة الدول" انظر كتابنا  (1)

 . 99ص: عطوة 
البنا . ؛ السياسة الشرعية  5/02: ؛ رد احملتار  5/91: ؛ البحر الرائق  99ص: الطُرق احلكمية يف السياسة الشرعية  (2)

 . 99ص: الشرعية  ؛ وراجع كتابنا السياسة 99ص: الشيخ تاج . ، السياسة الشرعية والفقه اإلسالمي  90ص: 
 . 6/0441: انظر صحاح اجلوهري ، مادة غلو  (3)
 .4/9994صحاح اجلوهري ، مادة طرف ،  (4)
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 :العتداء  (4)
 . (1)مه وجاوز إليه بغري حقمشتق من العدوان وهو الظلم ، يقال اعتدي عليه ، إذا ظل

 :الختطاف  (5)
وقال . ، واالختطاف أخذ الشيء بسرعة واستالبه  من خطف الشيء خطفه ، أي جذبه وأخذه واستلبه
: قال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل يف فتح القدير . الفقهاء هو االختالس وهو أخذ الشيء عالنية بسرعة 

 . (2)اً لسرعتهواخلطف األخذ بسرعة ومنه مسي الطري خطف

 :الجهاد  (6)
وقد ورد على لسان الفقهاء ويف .  (3)واجلهد مبعىن املشقة والطاقة والوسع. مصدر جاهد جهاداً وجماهدة 

بذل الوسع والطاقة بالقتال يف : أدبيات املوضوع تعريفات نذكر منها قول اإلمام الكاساين من احلنفية قوله 
ولإلمام ابن رشد من فقهاء املالكية القول بأنه .  (4)ان أو غري ذلكسبيل اهلل عز وجل بالنفس واملال واللس

ولإلمام .   (5)املبالغة يف إتعاب النفس يف ذات اهلل وإعالء كلمته اليت جعلها اهلل طريقًا إىل اجلنة وسبياًل إليها
فقهاء احلنابلة   البهويت منوقال اإلمام .  (6)الشافعية القول بأنه القتال يف سبيل اهلل إلقامة الدينمن الباجوري 

 .  (7)احلنابلة هو قتال الكفار

يتبني أن اجلهاد الذي قصده مجهرة من جهابذة العلماء والفقهاء يف أدبياهتم هو قتال ومن خالل ما تقدم 
وأنه يشمل البيان  (8)الكفار املبين على املفهوم يف الشريعة اإلسالمية أخذًا من مصادر التشريع اإلسالمي

 . (9)ولكل نوع من هذه األنواع والتقسيمات أسبابه وأدواته وعدته. ان والقتال بالسيف والسنان والدعوة باللس

. 
وقد أمرنا اهلل باجلهاد يف نصرة دينه إال أن سالح العامل علمه ولسانه ، كما أن : " قال اإلمام السبكي 

ن واملشركني ال جيوز للعلماء سالح امللك سيفه وسنانه ، فكما ال جيوز للملوك إغماد أسلحتهم عن امللحدي
إغماد ألسنتهم عن الزائغني واملبتدعني فمن ناضل عن اهلل وأظهر دين اهلل كان جديرًا أن حيرسه اهلل بعينه اليت 

ولإلمام شيخ .  (10)"ال تنام ، ويعزه بعزه الذي ال يضام ، وحيوطه بركنه الذي ال يرام ، وحيفظه من مجيع األنام 
                                                           

 . 9/004: ؛ معجم املصطلحات الفقهية  904ص: الراغب . انظر املفردات  (1)
 . 9/96: الفقهية  ؛ معجم املصطلحات واأللفاظ 000ص: ؛ طلبة الطلبة  9/092: الفيومي . انظر املصباح املنري  (2)
 .  029ص: ؛ املطلع على أبواب املقنع  9/955: انظر املصباح املنري  (3)
 . 4/909: ؛ حاشية رد احملتار على الدر املختار  2/92: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  (4)
 . 9/059: املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات  (5)
 . 0/099: ؛ حاشية الشرقاوي  0/069: حاشية الباجوري  (6)
 . 9/926: ؛ الروض املربع بشرح زاد املستنقع  9/90: كشاف القناع على منت االقناع  (7)
 . 49ص: انظر كتابنا املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية وتاريخ التشريع اإلسالمي تارخيه ومصادره  (8)
 .0/40: انظر زاد املعاد  (9)
 . 5/92: طبقات الشافعية  (10)
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منه ما يكون بالقلب ، والدعوة ، واحلجة ، والبيان ، : " كالم نفيس لألمر باجلهاد فقال اإلسالم ابن تيمية  
 . (1)"والرأي ، والتدبري ، والبدن 

فال ينصرف إىل التقاتل مباشرة بل له درجات ومراحل ، وهكذا جند أن للفقهاء وقفات مع مفهوم اجلهاد 
 .م السلطانية يف ُكتبهم إىل واليته ومن هنا أشار بعض فقهاء السياسة الشرعية واألحكا

                                                           
 . 4/996: املرداوي . اإلنصاف  (1)
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 يراا وتدبيراا يمارته تسإاهتمام فقهاء السياسة الشرعية واألحكام السلطانية بولية الجهاد و 
 اإلمام الماوردي ، وأبي يعلى الحنبلي أنموذجاا 

فقعد اهتم فقهاء السياسة الشرعية واألحكام السلطانية بأمر اجلهاد ، كون البعض قد عاصرها وعايشها 
، والعالمة الشيخ ( هـ452)مارهتا ، فمن هؤالء اإلمام العالمة الشيخ أيب احلسن املاوردي إالقواعد وأرشد إىل 

اللذان عقدا يف كتابيهما األحكام السلطانية والواليات الدينية بابًا يف ( هـ451)القاضي أيب يعلي احلنبلي 
 . (1)على اجلهاد وأحكامها مارةتقليد اإل

: مامني الباب مشريين إىل أن اإلمارة على اجلهاد تختصة بقتال املشركني وهي على ضربني استهل اإل
أن : أحدمها أن تكون مقصورة على سياسة اجليش وتدبري احلرب ، وهي اإلمارة اخلاصة ، والضرب الثاين 

دين األمراء بتيسري رشمها ومنها عقد الصالح ، وهذه هي اإلمارة العامة ، مُ ايُفوض إىل األمري فيها مجيع أحك
املتخاذلني  جرا خوتصفح األحوال ، وإ، عاة املقاتلة اوالرفق يف السري ، ومر ، رسم اخلطط ، اجلند والعسكر و

والعيون وكذا املتطرفني ، وعدم مماالة البعض دن اآلخر ، وأن يشاور ذوي الرأي فيما أعضل ، وأن يأخذ 
قه وأمر به من حدوده ، وعدم انصراف االهتمام عن مصابرة العدو جيشه مبا أوجبه اهلل تبارك وتعاىل من حقو 

 . (2)وصدق النية يف اجلهاد

ومن خالل هذه األدبيات الشرعية يف السياسة اجلهادية يتضح رؤى هذين الفقيهني ملفهوم وواجبات 
لنظر يف مفاهيم اجملاهدين وفيه دالالت على اهتمام العلماء والفقهاء هبذه السياسة اإلسالمية ، وإجالء ا

 :اجلهاد والتقاتل بامسه ، كما سيتم توضح ذلك من تبيان لبعض األمور عن النحو اآليت 

 :التقاتل بين المسلمين باسم الجهاد 
يف ظل ما تشهده اجملتمعات اإلسالمية والعربية املعاصرة وأنظمتها من املوجات املتالحقة واالضطرابات 

ريب ختو  اودماره اتتفيأ هالكه، اليت تُنذر بغيوم داكنة وشرور آمثة ، ياسة املتنوعة والصراعات الشرعية والس
 . (3) ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة   اإلسالمية وفقدان شعار  ااإلنسانية ووحدهتبناءة 

وما كان ذلك حيدث وحدث إال نتيجة الفهم القاصر والنظرة الضيقة مبقاصد الشريعة اإلسالمية 
، وعدم إدراكهم لسماحتها وجتنب لغايتها النبيلة العظيمة ، وجمافاة لتطبيقها وتغليب املصاحل  (4)وأهدافها

 .الشخصية على املصاحل العامة لألمة اإلسالمية 
                                                           

 . 00ص: فقهي احلكم والسياسة . انظر اإلمامني املاوردي وأيب يعلى  (1)
؛ وانظر اجلهاد  99ص: ؛ األحكام السلطانية لإلمام أيب يعلى احلنبلي  19ص: األحكام السلطانية لإلمام املاوردي  (2)

 . 69ص: حممد الرمحوين . عوة إىل الدولة من اهلجرة إىل الد
 . 92: احلجرات  (3)
: جيب . ؛ مقاصد الشريعة اإلسالمية تأصياًل وتفعياًل  99ص: العالمة عالل الفاسي . انظر دفاع عن الشريعة (4)

 . 026ص
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 : الحمل للسالح والتقاتل باسم اإلسالم
رهم العجب الُعجاب والشرع املنحرف عن منهج اإلسالم أن يتذرع الداعون واملروجون ألفكاوإنه ملن 

الشاذة املريضة أن محلهم للسالح واختاذهم قانون وشريعة التقاتل وسيلة إىل ما يدعون ويزعمون بأهنم 
، وإن فعلهم هذا املتمثل يف اجرتائهم على احلرمات وسفكهم للدماء وانغماسهم  (1)اجملاهدون يف سبيل اهلل

ئهم على ف القتل وإراقة الدماء واعتداوالتخطيط للعمليات االنتحارية هبد، يف العدو أو يف بين جلدهتم 
األعراض واألموال إمنا هو تطبيق لشرع اهلل ، وتنظيف اجملتمعات من جاهلية القرن العشرون هو واجب من 

الذي شرعه الدين وحث عليه ودعا إليه يف كثري من نصوص القرآن الكرمي والُسنة النبوية  (2)واجبات اجلهاد
شدون ومن سلك هنجهم من السلف الصاحل ، إلعزاز الدين ونصرة شريعة سيد الشريفة ، وما سار عليه الرا

 . (3)املرسلني ودعوته للعاملني ، والدفع عن عزته وأمنه

 :السياسة الشرعية والجهاد الصحيح 
، واملتبع هلديها ولنهجها التشريعي يف كافة  (4)واملتأمل يف نصوص الشريعة اإلسالمية وآداب احلرب

والدفاع الشرعي يرى تناقضاً واضحاً  (5)ياسة والسلطانية والعسكرية واألدبية يف املعاهدات واحلروبجماالهتا الس
بني ما يتذرع به املتقاتلني باسم اجلهاد والدفاع الشرعي من حجج واهية ومزاعم باطلة ال سند هلا من الشرع 

سلكهم املشني وأفعاهلم احملرمة والضارة فهم يربرون م . (6)احلكيم ، وال دليل عليها من وحي اهلل ومسو شرعه
 . بأن ذلك جهاد ونصرة للدين 

وصدًا عن ذلك يأيت هذا البحث مستهدفًا جالء هذا الزعم الباطل والفكر املعوج واملنطق املنحرف يف 
اإلفصاح واإليضاح عن مفهوم اجلهاد يف اإلسالم ، وما يرتبط بذلك من مسائل حتت إطار السياسة الشرعية 

مكارم وأخالق وسلوك وآداب وعدل وإنصاف ، وما يرتبط باجلوانب التشريعية واحلقوقية القانونية ، من 
، وإسهاما يف جمال التبصري والتنوير حبقيقة املفاهيم الشرعية املرتبطة  (7)إحقاقًا للحق وتبيانًا للشرع وهديه

رات اإلنسانية يف جمال العالقات الدولية بالسياسة الشرعية يف حترير مفهوم اجلهاد الصحيح واليت تصون النظ
 احنرافاإلسالمية وتعصمها من اجلنوح وتدفع هبا إىل ما يراد هلا من حاضر آمن وطمأنينة ومستقبل زاهر ال 

يِن فََأِقْم َوْجهَ  : ، امتثااًل ألمر الشارع احلكيم يف قوله تعايل  اللَِّه الَّيِت ف ط ر  النَّاس  ع ل يـْه ا ةِفْطر  فيه عن  َك لِلدِّ

                                                           
 . 9/99: حممد خري هكيل . انظر اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية  (1)
 . 099ص:  املناهج األصولية (2)
 . 92،  19ص: راجع بتأمل الدفاع الشرعي يف الفقه والقانون  (3)
 .  965ص: جميد خدوري . اإلسالمي يف السالم واحلرب  انظر القانون الدويل (4)
 . 45ص: ؛ وكتابنا السفارات يف النظام اإلسالمي  990ص: حممد احلسن . العالقات الدولية يف القرآن والُسنة  (5)
 . 999ص: علوان . القيم الضرورية ومقاصد التشريع اإلسالمي  انظر (6)
 . 09ص: انظر اجلوانب التشريعية واحلقوقية يف الشريعة والقانون العلمي  (7)
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يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّا تَ َحِنيفاا ِفْطرَ  َها َل تَ ْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّ ِس َل اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ
 . (1) يَ ْعَلُمونَ 

 :مفهوم الجهاد 
حيس فيه جبهد قد بذله وبقوة حيس فيها فاجملاهد يبذل جهدًا . اجلهاد مأخوذ من بذل اجلهد وهو القوة 

، (2)أو بعدها بتعب ، ويراد باجلهاد يف حقيقته البذل لنيل مرغوب فيه مثرته األجر والثواب من اهلل تبارك وتعاىل
، أي حتقيق النفع ومنع الضرر وذلك يكون بأي وسيلة من  (3)أو دفع مرغوب عنه جللب اخلري أو دفع الشر

وال يتحتم أن يكون بالقتال ومحل . ، مع السواء  (4)من امليادين ويف السلم واحلرب الوسائل ويف أي ميدان
وجهاد الفقر واجلهل واملرض ، وجهاد ، جهاد النفس والشيطان : فهو يرد يف جماالت عدة منها . السالح 

ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَن َ  : البشر فقد أشار إىل ذلك احلق تبارك وتعاىل بقوله 
ويف .  (6) َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها َقْد َأفْ َلَح َمن زَكَّاَها   :وقال يف جهاد النفس .  (5) اْلُمْحِسِنينَ 

 رجعنا من اجلهاد األصغر إىل »: احلديث النبوي الشريف يف جهاد النفس قال املصطفى صلى اهلل عليه وسلم 
ومن . أما جهاد الفقر فيكون بالعمل لكسب املال للعيش والتقوت به .  «اجلهاد األكرب جهاد النفس  

جوامع كلم النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه أرشد أمته إىل أن يسألوا اهلل تعاىل العفو والعافية واملعافاة ، كما 
هذا اهلدي النبوي ملفهوم اجلهاد الصور املرشدة استعاذ صلوات اهلل وسالمه عليه من الفقر واجلوع ، ليتبني من 

 .والعطاء اخلريي هلذه األمة احملمدية 

 :الجهاد وإناطة إعالنه لولي األمر 
. ال ميكن حصر أنواع اجلهاد بل هو روافد للخري واجتناب للشر ، متعدد املشارب والغايات والتنوع 

هاد يف سبيل اهلل ، ويعرف يف الشرع مبا يرادف احلرب ولكن من أهم أنواعه وأعظمها منزلة وأشرفها غاية اجل
بذلك من إعداد ومتوين وختطيط ،  إلعالء كلمة اهلل تعاىل ، ووسيلته محل السالح للقادر عليه وما يتصل

وقد جاءت اآليات التشريعية يف القرآن العظيم والُسنة التفسريية بالكثري .  (7)ويشرتك فيه عدد كبري من األمة
: ت واألحاديث لألمر هبذا النوع ذي املرتبة العليا فشجعت عليه وأمرت به وحثت عليه ، فقال تعاىل من اآليا

  ِاْنِفُروْا ِخَفافاا َوثَِقالا َوَجاِهُدوْا بَِأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل الّله (8) . 

                                                           
 . 92: الروم  (1)
 . 2/91: الكاساين . بدائع الصنائع  (2)
 . 29ص: القاموس الفقهي  (3)
 .، الدار املتحدة  999ص: فيسور جميد خدوري الربو . راجع احلرب والسلم يف شرعة اإلسالم  (4)
 . 69: العنكبوت  (5)
 . 92،  9: الشمس  (6)
 .هـ 9911العامل اإلسالمي ،  ة، ندوات رابط 905ص: الشيخ عبد القادر شيبة احلمد . انظر حقيقة اجلهاد وأطواره  (7)
 . 49: التوبة  (8)
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اعتدي عليهم ، وفرض كفاية إن  واجلهاد فرض عني على كل قادر عليه إن أغار على املسلمني العدو أو
وإذا استنفر اإلمام القوم : مل يكن سلك طريق اإلغارة على املسلمني وأرضهم وديارهم ، وهلذا قال الفقهاء 

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم  وجب االمتثال ألمر اخلروج ونداء السلطان أو ويل أمر املسلمني 
نْ َيا ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياةِ انِفرُ  نْ َيا ِفي وْا ِفي َسِبيِل الّلِه اثَّاقَ ْلُتْم ِإَلى اأَلْرِض َأَرِضيُتم بِاْلَحَياِة الدُّ  الدُّ

 . (1) اآلِخَرةِ 
فاجلهاد يف كل األوقات والظروف ليس منوط باألشخاص ليخرجوا إليه من عند أنفسهم ، بل هو منوط 

املسلمني الذي ُعقد له البيعة الشرعية فُيسمع ويُطاع أمره وال يُعصى فيما أمر أو هنى إال إذا كان يف  بويل أمر
أما من يدعوا وحيرض الشباب ويشعل الفنت ويقلب الرأي العام . معصية فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق 

لذلك . زجهم إىل اهلوى والعصيان ويشق عصى الطاعة على اإلمام ويدعو الشباب للجهاد فهو تغرير هبم و 
ليس ألي شخص كائناً من كان أن يدعو الناس والشباب ويغرر بذوي األحالم واألحداث إىل اخلروج للجهاد 

وقد أوىل فقهاء السياسة الشرعية . واملقاتلة فإن ِفعل هؤالء يعد أفتيات وتطاول على سلطة ويل األمر 
امهم وبياهنم وأوجبوا أن من اختصاصات اإلمام هو إقامة علم اجلهاد واألحكام السلطانية هذا األمر جل اهتم

وقتل أهل الزيغ والفساد ومن خالف وغرر بالناس فقد تعدى على اختصاصات ويل األمر يف الدولة اإلسالمية 
فيجب على السلطان والسلطة احلاكمة أن حتاكم هؤالء وتكف أذاهم وحتريضهم على العصيان والتمرد على 

ويل األمر وحتاكمهم حماكمة شرعية على هذه اإلفتيات وجتاوز الصالحيات املنوطة بويل أمر طاعة 
اإلسالمي إن إعالن اجلهاد أو احلرب على األعداء فاحلقيقة املؤكدة يف النظام الشرعي السياسي . (2)املسلمني

وال : " ، قال اإلمام اخلرقي  (3) ( احلاكم ، اخلليفة ، اإلمام ، أمري املؤمنني) ال يكون إال عن طريق ويل األمر 
فاشرتط إذن السلطان أو األمري يف اجلهاد الذي هو فرض عني ، قال .  (4)"خيرجون إىل العدو إال بإذن األمري 

ال جيوز اخلروج إىل العدو إال بإذن األمري إذ أمر احلرب موكول إليه وهو أعلم بأمورها : " قال اإلمام الزركشي 
اده وي لزم الرعية طاعته ـــــوأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام واجته: " وقال اإلمام ابن قدامة ،  (5)ومكامن العدو

فهو الذي يناط به الدفاع عن البيضة وحفظ العقيدة والدفع عن حياضها وهو الذي وكل إليه املسلمون الرعية 
شار إليه أى الرعية وذلك أمر قيادة األمة والسهر على مصاحلها ومحاية العقيدة من أي سوء أو خطر يقع عل

 . (6)" فقهاء السياسة الشرعية واألحكام السلطانية ويعد من بديهيات وأساسيات نظام احلكم يف اإلسالم

                                                           
 . 91: التوبة  (1)
، طبعة النجاح ، تونس  924ص: عمر حممد إبراهيم . وتنظيم احلقوق ، دراسة مقارنة سلطة ويل األمر يف الدولة  (2)

 .هـ 9499
 . 45ص: انظر كتابنا النظام السياسي والقانون الدستوري يف اإلسالم  (3)
 . 9/520: انظر اخلرقي  (4)
 . 6/452: ينظر كالمه يف شرح الزركشي على املنت  (5)
 . 99ص: اإلمام ابن مجاعة . دبري أهل اإلسالم انظر حترير األحكام يف ت (6)
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 :ول القتال  بالجنوح إلى السلم ل الحر 
ملا كان اإلسالم دين السلم والسالم فقد شرع اجلنوح إىل السلم أو أي وسيلة ضد أي عمل فيه قتل 

ال وسفك للدماء ، وجعل هناك وسيلة النتهاء القتال إما من قبل املسلمني ، أو من قبل األعداء أو  واقتت
فأما من جانب ترك القتال من جهة املسلمني فقد أجاز الفقهاء ترك الصلح أو االنسحاب أو . كليهما معًا 

تال ، أو إذا حلق باملسلمني ودولتهم ، وذلك يف حالة غلبة الظن والقتل مع العجز عن الق (1)الفراغ أو االهنزام
ال يطيق ، أو إذا كان الثبات يؤدي إىل اهلالك ، أو إذا نفد السالح أو كان غري مالئم جملاهبة ا من العدو م

واألدلة على جواز ترك املسلمني . أسلحة األعداء خصوصًا يف وقتنا احلاضر كأسلحة الدمار الشامل وغريها 
قوله صلى اهلل عليه و منها ما حدث يف ترك املسلمني احلرب يف مؤتة ، قتضيات كثرية القتال عند وجود هذه امل

العفارون يف سبيل اهلل ، وأنا لكم ، فئة لرتجعوا معي إىل أهنم  »وسلم ملن ترك سرية قبل جند وقدموا املدينة 
و اإلعراض أو بأي شكل من ، وأما ترك األعداء لقتال املسلمني للفرار أو االنسحاب أ «اجلهاد يف سبيل اهلل 

، وقال صلى اهلل  (2) وََكَفى اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقَتاَل وََكاَن اللَُّه َقِويًّا َعزِيزاا : أشكال القتال فقد قال تعاىل 
 (4)، ويكون اجلنوح للسلم عن طريق املوادعة واملعاهدة والصلح (3)«ال تتمنوا لقاء العدو  »: عليه وسلم 

 .واملساملة  املؤقت

وقد نظم الفقه اإلسالمي يف جمال العالقات الدولية يف السلم واحلرب أمور املهادنة أو اهلدنة فوضح ما 
وأحكام نقضها من جائز يف التشريع احلريب اإلسالمي أو من يتعلق مبدهتا وآثارها وما يكون هلا من مقابل 

 . (5)غريها

 :مي النحراف عن مفهوم الجهاد في الشرع اإلسال
إن مما يؤسف له على الساحة اليوم هو هذا اجلنوح الذي ضاق باجملتمعات اإلسالمية من صور االقتتال 
املتعددة ، وصنوف املنازعات واليت يلبسها البعض ثوب اجلهاد زورًا وهبتانًا لعدم فهمهم ملفهوم اجلهاد يف 

 . (6)اإلسالم

وماس أرنولد أستاذ الدراسات اإلسالمية باجلامعات ولقد كان مجياًل من املستشرق الربيطاين السري ت
إنه ليس صحيحاً أن ينظر إىل اجلهاد يف اإلسالم على أنه " الربيطانية أن حيلل هذه النظرات إىل اجلهاد بالقول 

وقد أرجع هذا االدعاء إىل أن بعض الفقهاء الذين ينتسبون إىل اإلسالم فهمهم قاصر وأن " . حرب عدوانية 

                                                           
 .، منشأة املعارف ، اإلسكندرية  99ص: حممد طلعت الغنيمي . دراسة مقارنة . انظر قانون السالم يف اإلسالم  (1)
 . 05: األحزاب  (2)
 .صحيح اإلمام البخاري  (3)
 .  909ص:  ين عيسىحمي الد. هود يف السياسة الشرعية انظر املصاحلات والع (4)
غين . انظر ابن قدامة  (5)

ُ
 . 5/99: امل

 .995ص: راشد العلي . انظر اجلهاد يف اإلسالم املفهوم والتطبيق  (6)
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رة ال أساس هلا من القرآن وإمنا ترجع إىل اجتزاء بعض اآليات من قبل املنتسبني إىل الشريعة تلك النظ
ما وقد تنوعت صور هذا االقتتال بني املسلمني ومن أمهها .  (1)اإلسالمية من مواقعها عن كامل مضموهنا

رعة باسم اجلهاد ، املتصاوان سافر تشنها الفئات تشهده بعض اجملتمعات اإلسالمية من حرب طاغية وعد
فاحلرب اإلسالمية اليت تعد جهادًا يف .  (2)وهو أمر يف احلقيقة بعيدًا عن فلسفة اجلهاد الذي يقره اإلسالم

عند رهبم يرزقون هي  (3)أحياء مسبيل اهلل واليت من أحكامها أن الشهداء ال يغسلون وال يصلي عليهم وه
اإلسالم ، وبدون ذلك ال تكون جهادًا يف سبيل اهلل ، كما أن  احلرب بني املسلمني والكفار واليت يأذن فيها

السبيل إىل درء هذا التدافع الظامل ألهله هو على أئمة اإلسالم وحكام املسلمني وأهل احلل والعقد يف األمة 
 احملمدية أال يقفوا موقف املتفرج أو الشامت أو املسرور واملعارك تطحن املتخاصمني وتفتك بالزرع والضرع

وقد حدَّث . فذلك بالدة يف احلس وغموض يف العاطفة والتواد وضعف يف اإلميان . وهتلك احلرث والنسل 
النيب صلى اهلل عليه وسلم على املنهج السديد والتوجه الصائب لعالج ذلك التعدي والفتك فقال عليه الصالة 

حتجزه عن ظلمه فإن : ف ننصره ظاملا ، قال انصر أخاك صاملاً أو مظلوماً ، قالوا يا رسول اهلل كي »: والسالم 
وقد أبان فقه احلرب واجلهاد واالقتتال أن الواجب يف قتلى هذه املعارك معاملتهم مثل بقية .  (4)«ذلك نصره 

موتى املسلمني والصالة عليهم ، وإذا كانوا متطوعني يف هذه احلروب فهم آمثون ، وإذا كانوا مكروهني فاإلمث 
إمنا  »وكل حالة تصنف وفق مقاصدها عماًل بقوله صلى اهلل عليه وسلم  . (5)أو دفع هبمعلى من أكرههم 
 " .األمور مبقاصدها " ، وبالقاعدة الفقهية  «األعمال بالنيات 

                                                           
 . ARNOLD SIR THOAS_Tee Preaching of Islam ,1935انظر السري توماس أرنولد  (1)
 . 49ص: حماضرات ابن باديس . فلسفة اجملاهد  (2)
 . 96ص: د يف الفقه اإلسالمي انظر أحكام الشهي (3)
 .صحيح اإلمام البخاري  (4)
غين . انظر ابن قدامة  (5)

ُ
 . 5/99: امل
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 العمليات القتالية التي تُفعل باسم الجهاد 
 ضد المسلمين وغيرهم

هاد وال بد من الوقوف على بعضها للتنوير أبانت ُكتب السياسة الشرعية أن هناك أفعال ترتكب باسم اجل
 :والتوضيح من ذلك 

 :الصيال : أولا 
عد الفقهاء ما يدخل يف جمال االقتتال بني املسلمني ما يعرف يف الفقه اإلسالمي باسم الصيال ، ويراد 

 . (1)كل من قصد مسلماً بأذى يف جسمه أو عرضه أو ماله: الصائل شرعا 

َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوْا  : عية اإلشارة إىل أدلة العدوان كقوله تعاىل وقد تضمنت النصوص الشر 
، وقول الصادق املصدوق صلى  (2) َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َوات َُّقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َمَع اْلُمتَِّقينَ 

ه فهو شهيد ، ومن قُتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قُتل دون دينه فهو من قُتل دون أهل »: اهلل عليه وسلم 
 . (3)«شهيد 

ويرد الصيال يف العدوان على النفس فقصد القتل أو اإلضرار باجلسم جبرح وحنوه والصائل أما أن يكون 
ذا كان غري تل فدمه هدر ال قصاص فيه وال دية ، وكذلك إإذا قُ ،  (4)معصوم الدم كاملسلم والذمي واملعاهد

 .عليه أن يبدأ مباشرة بقتله وليس عليه أن ينذره أن يبدأ باألخف مث األشد  ىمعصوم الدم بالطرف املعتد

 :البغاة : ثانياا 
مجاعة من : ويدخل يف عداد اقتتال املسلمني ما يعرف يف الفقه السياسي اإلسالمي بالبغاة ، ويقصد هبم 

ردوا على أوامره ، أو منعوا حقًا من حقوق اهلل سواء كان هذا احلق هلل املسلمني خرجوا على إمام املسلمني ومت
 . (5)أم للناس

ب على إمام املسلمني إذا ظهرت بادرة البغي من أي فئة من فئات املسلمني أن وحكم البغاة أنه جي
لته وجب ، فإن ذكروا سببًا ميكن إزا (6)يندب هلم من يسأهلم عن سبب خروجهم ويف عنقهم بيعة إلمامهم

إجابتهم كرد مظامل وتعدي ، وإن مل يكن ذلك وعظهم وخوَّفهم بالقتال وأمرهم بالعودة إىل لزوم الطاعة وعدم 
وقد أشار اإلمام ابن . ا أعلمهم بالقتال ، فإن أبوا وأصروا وجب عليه قتاهلم و ، فإن مل يتعظشق عصى الطاعة 

                                                           
 . 09ص: كتابنا معجم املصطلحات الفقهية يف الفقه السياسي اإلسالمي انظر   (1)
 . 991: البقرة  (2)
 .أخرجه اإلمام البخاري  (3)
غين  (4)

ُ
 . 6/092: امل

 . 51ص: صطلحات الفقهية يف الفقه القضائي اإلسالمي انظر كتابنا معجم امل (5)
 . 9/449: األم  (6)
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وكل قوم خرجوا على اإلمام بتأويل : " بقوله "  األفهام ُمغين ذوي "عبد اهلادي املقدسي احلنبلي يف كتابه 
فون ويردون بكل ممكن ويزيل ما هلم من ظالمه ويكشف كل شبهة فإن مل يرجعوا طسائغ وهلم منعة وشوكة يال

قاتلهم وجيب على الرعية مساعدته وال يقاتلهم مبا يعم إتالفه ،  وال يستعني عليهم بكافر بل بالرعية وال يتبع 
وقد أبان فقهاء السياسة الشرعية أن ( . 1")دبرًا ، وال يقتل جرحيًا وإن اقتتلت طائفتان لعصبية وطلب رئاسة يأمث الكل هلم 

وخضوعهم ألمر ويل األمر عمالً احلكمة من وجوب قتاهلم هو استتباب األمر واألمن باإلمام بعد صحة إمامته على املسلمني 
 . (2)بالطاعة وعدم املعصية

 :العمليات القتالية أو الستشهادية ضد المسلمين وغيرهم : ثالثاا 
العمليات القتالية أو ما تسمى باالستشهادية واليت حدثت وما زالت متارس يف أحناء العامل ، وخصوصاً يف 

،  ريبغواإلسالمي ، احتلت كثرياً من أدبيات اجلهاد عند الباحثني والنقاد خصوصاً الفكر الوالعريب ريب غالعامل ال
، خصوصًا يف اجلانب السياسي عند بعض  رة وجديدة يف النزاعات واخلالفاتكوهنا متثل أمناط متطو 

وهي أعمال يقوم هبا احملارب باسم اجلهاد ضد العدو تُعّرضه وغريه للقتل وهلا من  ، (3)والتنظيماتاجلماعات 
جمات شرسة على منفذيها من املسلمني آثار التدمري وتفرز هتديدًا وُرعبًا ، وشرع اإلعالم الغريب رصدها هب

واصفني فاعليها بأهنم إنتحاريون إرهابيون أو قتاليون إىل غري ذلك من األوصاف اليت شوهت هبا نُظم اإلسالم 
وشريعته ظلماً وعدواناً ألن فيها قتاًل للنفس وتدمري للغري من األبرياء وحتمل صور من اإلرهاب كما زعم الفكر 

 . (4)واإلعالم الغريب

وقد أحدثت بعض الفتاوى من اجمليزين واجملوزين بلبلة واضطرابات يف الفهم بشأن هذه العمليات   
ح الرؤى والضوابط يف بناء أحكامها وفهمت على أهنا و القتالية أو االستشهادية اليت تقع نتيجة عدم وض

ملستأمنني وإبادة مدن وقرى وهالك استباحة للقتل املتعمد للمدنني واألطفال والنساء والشيوخ وأهل الذمة وا
ائعًا إصرارية ذر للحرث والنسل وخراب للبالد والعباد ، كما أدت إىل تفويت الفرصة للحوار وإضاعة احلقوق و 

وإسكات ، ووصم اإلسالم وأهله والعرب وأتباعهم بالعنف واإلرهاب ، لتمييع القضايا واحلقوق متعمدة ، 
لنصوص الشريعة  ءاإلسالمي واستقرا (5)وأنه من منطلق النهل من مصادر التشريع، صوت احلكمة والتعقل 

                                                           
 959ص: ُمغين ذوي األفهام  (1)
 . 99ص: حسن بن حممد سفر . انظر السياسة التشريعية اجلنائية يف النظام اإلسالمي  (2)
 . U.S.A 2005 , The Next Attackتأليف دانيال بنجامني ، وساميون . انظر اهلجوم واحلرب على اإلرهاب  (3)
، جملة البحوث القانونية ، عدد  904ص: انظر حبثنا اإلرهاب والعنف يف ميزان الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل  (4)

 .، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة  0220
، دار الفضيلة ؛  09ص:  ريهاين بن جب. ؛ راجع العمليات االستشهادية صورها وأحكامها  901ص: املرجع السابق  (5)

، جملة كلية الشريعة ، جامعة  992ص: سامي الصاحلات . دراسة للعمليات االستشهادية من منظور السياسة الشرعية 
،  91ص: ؛ راجع ندوة حترمي العمليات االنتحارية للحد من اإلرهاب املدمر لإلنسانية  9405،  52الكويت ، العدد 

 .م 0225،  9159لندن ، العدد 
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وجوب جترميها  ومقاصد التشريع األخذ بالسياسة الشرعية والعمل هبا من قواعد احلرب وآداهبا اإلسالمية
 . (2)سالميةوهذا ما يتفق القانون الدويل والعالقات الدولية اإلنسانية فيه مع الشريعة اإل ، (1)وحترميها 

                                                           
، دار املكتيب ، سورية ؛ انظر مقاصد  69ص: حممد سعيد غبية . هادية وآراء الفقهاء فيها شانظر العمليات االست (1)

 09ص: الشريعة ومكارمها األخالقية اإلنسانية 
يعة ؛ قواعد العالقات الدولية يف القانون الدويل والشر  992ص:  علي علي منصور. الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل  (2)

 . 959ص: جعفر عبد السالم . اإلسالمية 
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 المملكة العربية السعودية والدول العربية ومكافحة اإلرهاب

تنهج اململكة العربية السعودية واليت اختار هلا اهلل أن حتتضن وترعى فوق أرضها وبني دفيت قلبها أشرف 
جًا إسالمياً هن" بيت اهلل احلرام ومسجد رسوله سيد األنام " البقاع وأطهر األماكن املقدسة احلرمني الشريفني 

 .يطبق أحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع مناحي احلياة وحيارب كل ما خيالفها فعالً وسلوكاً وعمالً 

وملا كان اإلرهاب والعنف بكافة أشكاله ، ومبختلف صوره ، والتطرف مبجاوزته االعتدال ليس من 
ربية موقفاً قاطعاً حامساً من ظاهرة اإلرهاب اإلسالم ، واإلسالم برئ منه وقفت اململكة وأشقائها من الدول الع

 . (1)وناشدت العامل أمجع لتقويض ظواهره ومكافحته

دورًا مهمًا يف صياغة االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب واعتربت أن ما يقوم به اململكة كما لعبت 
يني يفوق أعمال احملاربني وهو اإلرهابيون من صور إجرامية وأفعال ترويعية وأخطار على األمن والسالم العامل

وقد . أعلى درجات عقوبة احلرابة ذلك إزاء يعترب ضرب من ضروب اإلفساد يف االرض يطبق فيه على اجلاين 
أصدر جملس هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية بيان يف دورته التاسعة واألربعني املنعقدة بالطائف 

درس ما جيري يف كثري من البالد اإلسالمية وغريها من " ار فيه أن اجمللس هـ أش0/4/9499ابتداء من تاريخ 
للدماء وختريب للمنشآت ، ونظراً إىل خطورة هذا األمر وما يرتتب  كالتكفري والتفجري ، وما ينشأ عنه من سف

فقد رأى  عليه من إزهاق أرواح بريئة ، وإتالف أموال معصومة ، وإخافة للناس وزعزعة ألمنهم واستقرارهم
اجمللس أن ما جنم عن هذا من استباحة الدماء وانتهاك األعراض وسلب األموال اخلاصة والعامة وتفجري 
املساكن واملركبات ، وختريب املنشآت ، فهذه األعمال وأمثاهلا حمرمة شرعًا بإمجاع املسلمني ملا يف ذلك من 

مات األمن واالستقرار وحياة الناس اآلمنني هتك حلرمة األنفس املعصومة وهتك حلرمة األموال وهتك حلر 
ليت ال غىن للناس يف حياهتم وهتك للمصاحل العامة ا، هم وغدوهم ورواحهم ـاكنهم ومعايشــاملطمئنني يف مس

ي ر انتهاكها وشدد يف ذلك ، وإن ما جيوقد حفظ اإلسالم للمسلمني أمواهلم وأعراضهم وأبداهنم وحرم . عنها 
فك للدماء الربيئة وتفجري للمساكن واملركبات واملرافق العامة واخلاصة وختريب يف بعض البلدان من س

 . (2)"للمنشآت هو عمل إجرامي واإلسالم بريء منه 

كما أكد علماء املسلمني يف كل مكان عن شجبهم املطلق ملا يرتكبه بعض املغامرين من جرائم إرهابية 
وأكدوا يف بيانات هلم صدرت . عرضة لالنتقام واالضطهاد تسيء إىل اإلسالم وجتعل املسلمني يف كل مكان 

عقب األحداث اإلرهابية التفجريية أن من أعظم الكبائر احملرمة اليت شددت الشريعة اإلسالمية على حرمتها 

                                                           
 .م 0220،  9409، ط 912ص: عزت مراد . انظر اململكة العربية السعودية ومكافحة اإلرهاب  (1)
، تصدر عن  952ص:  9402،  9499،  56جملة البحوث اإلسالمية ، العدد . بيان جملس هيئة كبار العلماء  (2)

 . فتاء ، الرياض رئاسة إدارة البحوث العلمية واإل
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وأكدت على ضرورة اجتناهبا سلب األمن أو الراحة عن الناس وإرعاهبم وإخافتهم سواء كانوا مسلمني أو غري 
 . (1)مسلمني

فكل من ثبت . فالشريعة اإلسالمية والقانون الدويل يتربأن من اإلفساد واإلجرام كما تأباه الفطرة السليمة 
شرعًا إنه قام بعمل من أعمال التخريب واإلفساد يف االرض اليت تزعزع األمن باالعتداء على األنفس 

س أو املستشفيات واملصانع واجلسور واملمتلكات اخلاصة أو العامة كنسف املساكن أو املساجد أو املدار 
وتخازن األسلحة واملياه واملوارد العامة لبيت املال كأنابيب البرتول ونسف الطائرات أو خطفها وحنو ذلك ، فإن 

على أن مثل هذا اإلفساد يف األرض يقتضي إهدار دم املفسد ، وألن عقوبته القتل لداللة اآليات املتقدمة 
ريق فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله ، وقد حكم اهلل عليه مبا ذكر يف خطر وضرر الذي يقطع الط

 .فأي إفساد وإجرام وترويع وإرهاب للناس حترمه الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل .  (2)آية احلرابة

                                                           
؛ كتيب البيان ملحق مبجلة  9ص: انظر البيان اخلتامي للمؤمتر الثاين عشر جملمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف  (1)

 .م 0220يونيو /هـ9499األزهر ، اجلزء الثالث ، السنة اخلامسة والسبعون ، ربيع األول 
، جملة البحوث اإلسالمية ،  914ص: هـ 90/29/9429وتاريخ ،  941 رقمراجع بيان جملس هيئة كبار العلماء  (2)

 .، تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ، الرياض    9499،  04العدد 
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 الخاتمة

ني يتبني لنا سبق جترمي وحترمي التقاتل بني املسلم بشأنمن خالل دراستنا وثنايا حبثنا السياسة الشرعية 
اإلسالم يف نظمه وقوانينه وتشريعاته يف اجملال اإلنساين والعالقات الدولية ، وعمق أصالته ودقة مشوله وسعة 
ثراء نصوصه اإلنسانية العاملية ، ومتايز نظامه يف كل شؤون احلياة املختلفة عن كل ما عرفته النظم والتحالفات 

ربهن على عظمته وصدقه تأكيده على اللمسات اإلنسانية يف نظمه وتشريعاته املعاصرة والقانون الدويل ، ومما ي
ليس فقط يف التعامل بني املسلمني مع بعضهم ، بل امتد العطاء يف نصوصه إىل غريهم ، وهلذا انفرد عن 

حلال يف ما اكالقانون الدويل مبزايا وخصائص ، وكان له السبق يف أمور كثرية ، ومعاجلة لقضايا ونوازل عديدة  
 :موضوعنا عن التقاتل بني املسلمني ، وذلك كما يلي 

اإلسالم عقيدة وشريعة ونظام جاء دينًا شاماًل وتشريعًا رحيمًا فيه اللمسات األخالقية اإلنسانية ما  :أولا 
مل توجد يف أي قانون ونظام ، حيث حافظ على كرامة اإلنسان وحرمته وحفظ دمائه وأعراضه 

 .عن تقاتله وإخافته وترويعه وإرهابه وحرياته ، فنهى 

إرشاده إىل ُحسن التعامل دون التقاتل فحث على اللني يف القول واملعاملة ، وخفض اجلناح مع  :ثانياا 
كل هذا العطاء قبل أن . العزة والكرامة ، والشموخ واإلباء للضيم والظلم ، وهدر كيانه وشخصيته 

 .لقانون الدويل ترتسخ بعض هذه اجلوانب واللمسات يف ا

انطلقت تشريعاته القانونية اإلسالمية وأحكامه العادلة مع املسلمني وغريهم على إنسانية التعامل  :ثالثاا 
وليس للهدم ، البشري ، ومن كون اإلنسان خليفة يف األرض لإلعمار والتنمية والعيش السلمي 

وجعل إنسانيته أشالء حلمية ،  والرتويع والتخريب والدمار والقتل وسفك الدماء وتفجري الغري
 .وأعضاءه مبتورة وممزقة 

ومن خالل نظرات تشريعاته حلقيقة اجلهاد املشروع وما ميوج وجيفل به اجملتمع اإلنساين من ممارسات  :رابعاا 
تضر باآلخرين وترد تخالفة للُنظم العادلة اليت قررها يف جمال السلم واحلرب ويف أبواب اجلهاد مبفهومه 

م واخلاص ، حيث يسمو هبا عن ما مُيارس من تقاتل وفتك ، وأعمال انتحارية استشهادية العا
بالزعم أهنا نوع من اجلهاد يف سبيل اهلل ، األمر الذي أدى باإلضرار باإلسالم ومسعته والثوابت 

ملنعة اإلسالمية اليت جاء هبا ، وإضعاف األمة وإيقاف مسريهتا اخلالقة اليت حققت يف بداية أمرها ا
والعزة ألفرادها وكياهنا ، والقدوة الصاحلة ملن يدرك استقامتها وتفاعالها مع املسرية احلياتية على حنو 

 .من العدالة واإلنصاف وحفظ كرامة اإلنسان 

لقد انعكست من خالل األعمال الغري إنسانية على الساحة اختالط مفاهيم اجلهاد وتزييف  :خامساا 
اآللة  على واقع األمر العاملي فال تكف ى قانونه الذي شرعه اإلسالممقاصده ، واالجرتاء عل



17 

اإلعالمية املارقة يف بالد الغرب ومن يدور يف فلكها ويتخابر معها على اهتام اإلسالمي وأتباعه 
باإلرهاب وذلك ما يربأ منه اإلسالم وأتباعه من امللتزمني واملخلصني الذين يعملون على ممارسة 

ح املعتدل قواًل وعماًل ، وهو الذي يؤكد على حفظ وصيانة النفس اإلنسانية ، اإلسالم الصحي
ويدعو إىل منهج حياة مستقرة لكل البشر مسلمني أو غري مسلمني يف منظومة من السلم والتسامل 
حيث جاءت نصوصه وأفعال نبيه صلى اهلل عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأئمة املسلمني وحكامهم 

اإلنسان من أجل أن ينعم بأمن وأمان ، وانتفاء اخلوف منه كون األمان والسلم إىل أن يعيش 
والسالم من ضروريات احلياة للبشرية كلها ، وهو ما أوجبه وأكد عليه اإلسالم يف قوانينه وتشريعاته 

 .وما أبانه فقهاء وعلماء املسلمني يف أدبيات العالقات الدولية اإلسالمية 

رق العالج وتنوعت مسالكه ملواجهة هذه اهلجمات الشرسة والتخطيطات املدمرة لقد تعددت طُ  :سادساا 
عراه واللوك من مسعته اجلوهرية من خالل التقاتل والتشاحن املقوضة لدعائم اجملتمع وتفكيك 

مجيعًا على الرغم من هذا التكالب ال بد من وسائل وغايات والبغضاء واالجرتاء واالفرتاء ، ولكنها 
األمة اإلسالمية وهي أن تعود األمة اإلسالمية واملسلمني إىل رحاب شريعتهم ملتزمني  تنهض هبا

بكل أنظمتها وتوجهاهتا اإلنسانية األخالقية السلوكية ، ال من الناحية النظرية والتنظريية والشكلية 
اإلسالمي ففي ذلك سعادة اخللق يف عاملنا العريب و . فحسب ، بل ومن الناحية التنفيذية والعملية 

والدويل ، وحتقيق الفالح يف الدنيا واآلخرة ، فهي حقًا تشريعات السماء ووحي اهلل احلكيم ، وأن 
اململكة العربية السعودية بالد احلرمني الشريفني وهي حتتضن هذا املؤمتر العاملي جملمع الفقه اإلسالمي 

عمل مشكورة مأجورة يف مل مشل الدويل انطالقًا من رسالتها يف خدمة اإلسالم واملسلمني وهي ت
األمة والنهي عن الفرقة وتثبيت مفاهيم النظرية اإلسالمية الصحيحة يف جمال اجلهاد والعالقات 

، وعلى مواقفها الدولية ، وأمام املنظمات العاملية اها اهلل خري اجلزاء على هذه األعمال ز الدولية ، فج
 . هبا مجيع التشريعات لتوضيح الرؤى الصحيحة لتعاليم شريعة ختم اهلل

إن األحكام الفقهية املتعلقة باجلهاد بكل أنواعه وصوره دالة على الشمولية والتكامل يف جمال  :سابعاا 
السياسة اجلهادية اإلسالمية اليت تناوهلا الفقه اجلهادي واملبنية على العدالة واالستجابة ملقتضيات 

 .باسم اجلهاد  املهمة دون تقاتل وضرب املسلمني بعضهم ببعض

كان السلف الصاحل ، رمحهم اهلل ، أفضل منهجًا وأسلم طريقًا وأعلم دينًا يف استيعاب مفاهيم  :ثامناا 
اجلهاد اإلسالمي وتطبيقه ، أهنم مل يغالوا يف أفكارهم وآرائهم مقتفني ُسنن وهدي خري الورى صلى 

ون عدوهم إال وفق خطط وآليات تسبق اهلل عليه وسلم يف جهادهم ، فال يشرعون علمه ، وال يقاتل
اإلقدام عليه ، حفاظًا على عدم التقاتل وسفك الدماء وغري ذلك من أفعال ال تليق هبدر الدماء 

فجاهدهم مل يكن دائمًا يعين السيف والعنف ، بل حيمل مظاهر اجلهاد املتعدد . وإزهاق األنفس 
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هاد ، ألهنم كانوا جيدون دائمًا منهجهم واملتنوع القائم على أُسس وقواعد ومقاصد شرعية اجل
املستمر ونرباسهم الوضاء يف هدي القرآن الكرمي والُسنة النبوية املطهرة اليت دعم اجلهاد احلقيقي 

 . ، وهلم يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه األسوة احلسنة أصول وقواعد ومنهج 

يه وسلم من املرتكزات والتخطيطات اجلهادية واستشرافه النهل مما اجتمعت للنيب صلى اهلل عل :تاسعاا 
فهي ثروات عظيمة وجتارب متنوعة ُيستهدى هبا يف سياق املعاملة يف مفاهيم . للمستقبل اجلهادي 

 .اجلهاد وصوره والسلم وتعلمه وُحسن التوظيف يف املواقف املتعددة جلهاده صلى اهلل عليه وسلم 

استنفاراً وطاعة يف اخلروج إذا أذن ، وعدم اخلروج إذا إمام املسلمني يف اجلهاد  وجوب االلتزام بطاعة :عاشراا 
 .مل يأذن ، عماًل بوجوب السمع والطاعة له وعدم شقاقه 

وجوب تأهيل الشباب واألجيال حنو تأصيل املفاهيم وترسيخ الوعي الكامل يف أذهاهنم حول  :حادي عشر 
خصوصًا فيما يتعلق بفقه اجلهاد ، والتنبيه من خالل هذا  قضايا ونوازل العصر وفرضيات الزمان ،

التأصيل على أمهية النظر الثابت واالستقراء الصحيح القائم على مرتكزات وثوابت الشريعة 
اإلسالمية من األحكام على أن فيها املصاحل واملفاسد ، وأن الرتجيح والتغليب فيها خيضع للرأي 

تصحب فتاويهم متغريات العصر ومستجداته ووقائعه وملماته ، الشرعي من قبل العلماء اليت ُتس
 .لنكون قد حصنا األجيال من اإلغواء والوقوع يف احملرم والفاسد 

 . وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى أصحابه أمجعني ، ع ل ى م ا ت ِصُفون   املستعانو واهلل املوفق 
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 مشروع قرار

 باسم اجلهاد يؤكد اجملمع أنه جيب على املسلمني أن يعتمدوا على انطالقاً من جترمي التقاتل بني املسلمني
أنفسهم يف بناء النظرية اجلهادية وحتقيق اهلدف من شرعية اجلهاد اإلسالمي الصحيح ، فيتبنوا املطالبة بتشكيل 

هلم القدرة هيئة عليا من ذوي املكانة واجلاه والكلمة املسموعة من أهل احلل والعقد يف األمة اإلسالمية ممن 
دارة وأنظمة متثل العامل اإلسالمي مهمتها امل، واحلوار ، مهمتهم دفع األذى عن املسلمني دواًل وشعوبًا 

املشروعة والكلمة الطيبة ، والدعوة إىل غرس املفاهيم اإلسالمية الصحيحة حول مفهوم اجلهاد وحرمة تقاتل 
ناهج اجلامعية يف اجلامعات اإلسالمية وتضمن املسلمني مع بعضهم باسم اجلهاد ، ويكون ذلك عرب امل

 مكافحة التطرف والغلو والكراهية

ويؤكد اجملمع كذلك على ضرورة تفعيل مركز متخصص لتفنيد اإلشاعات واألراجيف والتهم املوجهة 
يجيات واالسرتاتني املتخصصني يف الُنظم العسكرية يرفاالستعانة باألعضاء واخلرباء واحللإلسالم والرد عليها ب

 .اجلهادية 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :تقديم
حيث األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية تعصف  تارخيه مراحلمير العامل اإلسالمي بأخطر 

إىل صراعات مسلحة يف كثري من مناطق  أدتبأقطاره، وتنتشر الفنت الطائفية واملذهبية والعرقية، وهذه 
طعنتهم الصراعات املذهبية واالختالفات  نالعامل اإلسالمي راح ضحيتها اآلالف من املسلمني األبرياءـ الذي

من % 08السياسية، وأصبح العامل اإلسالمي مركز الصراع املسلح يف العامل، حيث تشري التقارير إىل أن 
وهذا سبب تشوهات كثرية يف صورة املسلمني يف . الصراعات املسلحة يف العامل تقع يف مناطق إسالمية

أعداء اإلسالم للنيل من اإلسالم  العامل املعاصر، وأعاق مشاريع التنمية يف بلداهنم، وفتح اجملال واسعا أمام
 .واملسلمني يف كافة اجملاالت، مستغلني واقع الضعف واهلوان الذي أصاب املسلمني جراء هذه الصراعات

واحملزن حقا أن بعض هذه الصراعات تقع نتيجة تأويل خاطئ لبعض نصوص الكتاب والسنة، 
بدعوى احلرص على الدين وأحكامه دون نظرة التشدد والتطرف إىل وخروج على إمجاع علماء األمة، وميل 

إىل مآالت األفعال ومقاصدها، ودون أخذ يف االعتبار فقه الواقع وسعة التشريع ومساحته، ولعل أخطر ما 
يقع اآلن يف عاملنا املعاصر هو ممارسة العنف باسم اجلهاد، وامليل إىل التطرف باسم الدفاع عن الشريعة، 

ومما يزيد األمر تعقيدا هو سيطرة األحزاب على . ة إقامة الدولة اإلسالميةواالحتكام إىل السالح حبج
العمل اإلسالمي حيث توزع الشباب املتحمس لإلسالم بني أحزاب متنوعة تدعي كل منها أهنا تنتسب 
لإلسالم، مع أهنا حتمل أفكارا خمتلفة، وال خيفى على كل ذي بصرية أن العمل احلزيب يفرض أخالقيات 

بدأ الوصول إىل د ال تتناسب مع قيم اإلسالم وذلك لسيطرة املصاحل السياسية عليه، وهيمنة موقيم ق
، وهذا ما دفع بعض هذه األحزاب ـ اليت تدعي أهنا إسالمية ـ إىل العنف وحماولة السلطة على توجهاته

 .ون حدودهاإليقاع باخلصم وإقصاءه بكل الوسائل ظنا منهم أهنم بذلك يعلون راية اإلسالم ويقيم

حتاول هذه الورقة أن توضح حقيقة مفهوم اجلهاد وضوابطه وغاياته، وأن تبني موقف اإلسالم من 
إراقة الدماء وقتل النفس البشرية، وأن تبني كذلك حكم الشريعة يف عدد من املمارسات اليت تقع يف ديار 

 .اهلادي إىل سواء السبيلفاهلل املستعان وهو . اإلسالم من قبل أبناء املسلمني وباسم اإلسالم
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 :قراءة في المصطلحات
 ـ:الجهاد: أوال

جاهد : الرباعي َجاَهد، فيقال من الفعل يأيت. اجلهاد يف اللغة مصدر جاهد، من أفعال املشاركة
وتدور معانيه حول استفراغ ما يف (1)،جياهد جهادا وجماهدة، ومن الثالثي َجِهَد، ومصدره اجَلْهُد، أو اجُلْهدُ 

. والطاقة من قول أو فعل، فكل فعل يبذل فيه مشقة من أجل منفعة دنيوية أو أخروية يسمى جهادا الوسع
جهدت نفسي وأجهدت، :"يرجع اشتقاق الكلمة إىل املشقة، فيقال: يقول ابن فارس يف مقاييس اللغة

  (2)."واجلهد الطاقة

رة الدين، فعند األحناف هو خصص الفقهاء معىن اجلهاد ملقاتلة العدو من أجل نص: ويف االصطالح
قتال كل كافر غري ذي عهد : ، وعند املالكية هو(3)الدعاء إىل الدين احلق وقتال من مل يقبله باملال والنفس

 .(5)، وعرفه الشافعية بأنه قتال الكفار لنصرة اإلسالم(4)إلعالء كلمة اهلل تعاىل

ال أو دعوة أو أي عمل يبذل فيه جهد ولعل الفرق واضح بني مدلول اللغة الذي يتسع لكل فعل قتا
ومشقة، وبني املدلول االصطالحي الذي خيصص املصطلح للقتال، وهو أمر يستدعي التساؤل يف سبب 
ختصيص الفقهاء املصطلح لقتال الكفار نصرة لدين اهلل، الذي جييب عليه بعض الباحثني بأن الفقهاء  

وهذا الفرق . (6)إىل الواجب واملفروض باعتبار األوىلفوجهوا مههم  كانوا بصدد تدوين األحكام الشرعية
بني املعنيني اللغوي واالصطالحي هو الذي دفع العلماء إىل القول بأن القتال جزء من اجلهاد وصورة من 
صوره، واجلهاد باب واسع يدخل فيه جهاد النفس وجهاد الشيطان وغريه من أنواع اجملاهدة، ولذلك يقول 

َا جُيَاِهُد لِنَـْفِسِه ِإنم اللمَه َلَغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ } :قوله تعاىلابن كثري يف تفسري  أي من " (7){ َوَمْن َجاَهَد فَِإَّنم
إن الرجل ليجاهد : "وقد نقل عن احلسن البصري قوله (8)".نفع عمله على نفسهيعود عمل صاحلا فإَّنا 

 (9)."وما ضرب يوما من الدهر بسيف

                                 
 .بريوت/دار اجليل/025ص/1ج/لسان العرب/ابن منظور  (1)
 .215ص/دار إحياء الرتاث العريب/مقاييس اللغة/ابن فارس  (2)
 1/673/فتح القدير  (3)
 647ص/6ج/ دار الفكر/مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل/احلطاب (4)
 414ص/3ج/الفكر دار/الفقه اإلسالمي وأدلته/وهبة الزحيلي (5)
 .وما بعدها 22ص/بريوت/ دار الكتاب اللبناين/ فلسفة اجلهاد يف اإلسالم/ السيد عبد احلافظ  (6)
 3اآلية : العنكبوت  (7)
 .410ص/6ج/بريوت/دار املعرفة/ تفسري القرآن العظيم/ ابن كثري  (8)
 .املصدر السابق نفسه/ ابن كثري  (9)
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يف تغليب املعىن اللغوي مبا جاء يف الصحيحني من حديث عبد اهلل بن عمرو  واستدل بعض العلماء
. قال نعم" لك أبوان؟: "أجاهد؟ قال :قال رجل للنيب صلى اهلل عليه وسلم : بن العاص رضي اهلل عنه قال

أي فإن كان لك أبوان فابلغ جهدك يف برمها : " قال ابن حجر يف الفتح." ففيهما فجاهد: "قال
، وكذلك ما رواه البخاري من حديث عائشة (1)."ن إليهما، فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدوواإلحسا

ال، لكن أفضل اجلهاد : "، نرى اجلهاد أفضل العمل، أفال جناهد؟ قاليا رسول اهلل: رضي اهلل عنها قالت
حلقيقة، واملراد ا من باب التغليب أو على اإم فتسمية احلج جهاد: " قال احلافظ ابن حجر." حج مربور

  (2) ".جهاد النفس ملا فيه من إدخال املشقة على البدن واملال

ولتأكيد عمومية مصطلح اجلهاد، فإنه مل يرد يف القواميس العربية ما يدل على أن كلمة جهاد مرادفة 
 96لكلمة حرب، كما أن بعض اآليات دلت على أن الكلمة استعملت يف معاين غري القتال، ففي اآلية 

استعمل اجلهاد مبعىن بذل القوة واجلهد،  (3){َوالمِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـمُهْم ُسبـَُلَنا}: من سورة العنكبوت
كما فسر   (4){َوِإْن َجاَهَداَك لُِتْشرَِك يب َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلم  }: واستعمل اجلهاد مبعىن القول يف قوله تعاىل

 .بدعوهتم إىل اإلسالم وحثهم عليه (5){َها النميب  َجاِهِد اْلُكفماَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم يَا أَيـ  } : قوله تعاىل

 .عليه
اجلهاد مرادفا لكلمة حرب،  وقد يقول قائل إن حصر الفقهاء اجلهاد يف قتال العدو معناه أن يكون

عىن األوسع هو الغالب فيه، ويدل على وإن خصصه الفقهاء للقتال، فإن امل وهذا غري صحيح، فاجلهاد
ورد يف القرآن ست مرات فقط، بينما ورد اجلهاد يف مواضع كثرية حىت بلغت ـ  ( حرب)ذلك أن مصطلح 

وهنا جيب التنبيه إىل عدد من . كما يقول بعض الباحثني ـ إىل ما يقرب من نصف القرآن املدين
 :املالحظات، هي

به القرآن الكرمي، ومل يعرف قبله، فهو من املصطلحات  أن مصطلح اجلهاد إسالمي خالص جاء -1
 .الدينية، كالصالة والزكاة وغريمها

اجلهاد ال يستعمل إال مفردا، فال يضاف إىل شيء، ولذلك فمن املغالطات اليت كثر  أن لفظ -2
إىل مصطلح احلرب بديال عن اجلهاد، ( مقدس)استعماهلا يف الفكر الغريب وعند العلمانيني إضافة 

والسنة املطهرة، وال يوجد جهاد مقدس وآخر غري  كما رمسه القرآن  إن اجلهاد هو: نقول لذلك و 

                                 
 .137ص/بريوت/ دار املعرفة/ حيةدراسات تصحي/ وآخرون بلحاج  (1)
 .صدر السابق نفسهامل  (2)
 .96 ، اآليةالعنكبوت  (3)
 0 ، اآليةالعنكبوت  (4)
 6: ، اآليةالتحرمي (5)
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وهي مغالطة كبرية، فال يوجد جهاد مشروع " جهاد مشروع"يقولون  مقدس، كما أن بعض الكتاب
وآخر غري مشروع، فمىت ما توافرت شروط اجلهاد وأركانه وأسبابه صار جهادا وفق ما قرره القرآن 

 .لكرمي والسنة املطهرةا
وهو مصطلح خمالف يتعلق خبروج بعض املسلمني " قتال البغاة"استعمل مصطلح اجلهاد بديال عن  -3

، وقد رأينا عرب فرتات على اإلمام أو على النظام العام للدولة، ولذلك فموضوعهما خمتلف متاما
أن ما يقوم به جهاد، وهو  التاريخ اإلسالمي ألوانا من الصراعات بني املسلمني، كل منهم يدعي

  (1).غري صحيح، ويدل على عدم وضوح مفهوم اجلهاد عند هذه الفئة

  ـ:البغي: ثانيا
ي هم أناس مسوغ دفعه إىل القتال، وأهل البغ هو القتال الناشئ بني طائفتني من املسلمني كل له

جوا على احلاكم املسلم بقوة متردوا على سلطة الدولة، وامتنعوا عن أداء احلقوق وطاعة القوانني، وخر 
السالح، ونتج عن عملهم إشاعة الفوضى وانعدام األمن، وهؤالء ال يسمى قتاهلم جهادا، بل يقال 

هل قتال أهل البغي، وأمر القرآن بالسعي للصلح يف حال اخلالف، فإن تأبت طائفة صارت من أ
نَـُهَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى  َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ }البغي ووجب قتاهلم،  اقْـَتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ

وللفقهاء آراء كثرية يف كيفية التعامل معهم ال  (2){اأْلُْخَرى فـََقاتُِلوا الميِت تـَْبِغي َحىتم تَِفيَء ِإىَل أَْمِر اللمهِ 
 .يتسع اجملال لذكرها هنا

 ـ:الفتنة: ثالثا
 .اخل.واإلحراقاالبتالء واالختبار، : ثرية منهاك  يف اللغة تدل على معان

هي األمور والشدائد اليت جيريها اهلل على عباده على وجه احلكمة ابتالء وامتحانا، : ويف االصطالح
أو هي اختالط احلق بالباطل على وجه االبتالء واالختبار، وال شك أن الفتنة سبب من أسباب اللجوء إىل 

 .من العلماء من املشاركة يف قتال الفتنة استنادا إىل نصوص من السنة املطهرةالقتل، ولذلك حذر كثري 

ويدخل يف قتال الفتنة القتال الناشئ عن طلب السلطة، والقتال املنطلق من عصبيات قبلية أو 
طائفية، والقتال املدفوع بنوازع سياسية أو حزبية، وكل تلك األنواع من االقتتال مهلكة للمجتمع مفسدة 

والذي نفسي بيده ال تذهب الدنيا حىت : " حني قال ـ صلى اهلل عليه وسلمـ دين، وصدق رسول اهلل لل

                                 
 .12-11ص/1822بريوت/دار العلم للماليني/ اجلهاد واحلقوق الدولية العامة يف اإلسالم/ ظافر القامسي  (1)
 .8 ، اآليةاحلجرات]  (2)
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 ،يأيت على الناس زمان ال يدري القاتل فيما قتل، وال املقتول فيم قتل، فقيل كيف يكون ذلك؟ قال اهلرج
 (1)."واملقتول يف النار القاتل

 غايته وأهدافه: الجهاد
الشريعة، وذروة سنام اإلسالم، وهو احلامي حلمى الدين، الكفيل بكسر شوكة اجلهاد أصل من أصول 

املعتدين على اإلسالم وأهله، ولذلك عظم اهلل أجر اجملاهدين وأجزل هلم العطاء وجعل الرسول صلى اهلل 
 عليه وسلم عملهم أفضل األعمال، وقد حثت آيات القرآن الكرمي على السعي إىل قتال املعتدين والدفاع

ِإنم اللمَه اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم بَِأنم هَلُُم }: عن حرمات اإلسالم، يقول احلق تبارك وتعاىل
ي ِل َواْلُقْرآِن َوَمْن أَْوََف بَِعْهِدِه اجْلَنمَة يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اللمِه فـَيَـْقتـُُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا يف التـمْورَاِة َواإْلِجنِْ

َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة }: ويقول أيضا (2){ِمَن اللمِه فَاْسَتْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم المِذي بَايـَْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 
ْليَـْوِم اآْلِخِر َوَجاَهَد يف َسِبيِل اللمِه اَل َيْستَـُووَن ِعْنَد اللمِه َواللمُه احْلَاجِّ َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َكَمْن آَمَن بِاللمِه َوا

المِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اللمِه بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد  .اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظماِلِمنَي 
َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا  .يـَُبشِّرُُهْم َربـ ُهْم ِبَرمْحٍَة ِمْنُه َورِْضَواٍن َوَجنماٍت هَلُْم ِفيَها نَِعيم  ُمِقيم  . ولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزوَن اللمِه َوأُ 

ثرية، فضله على أعمال ك وتأكيدووردت أحاديث كثرية يف احلث على اجلهاد  (3){ِإنم اللمَه ِعْنَدُه َأْجر  َعِظيم  
قيل مث " إميان باهلل ورسوله: " صلى اهلل عليه وسلم أي األعمال أفضل؟ قالسئل النيب : فعن أيب هريرة قال

وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن . (4)"حج مربور: " قيل مث ماذا؟ قال." جهاد يف سبيل اهلل: " ماذا؟ قال
رسه يف سبيل اهلل أشعث مغربة قدماه، إن كان طوىب لعبد آخذ بعنان ف: " النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

يف احلراسة كان يف احلراسة، وإن كان يف الساقة كان يف الساقة، إن استأذن مل يؤذن له، وإن شفع مل يشفع 
 (5)."له

لربه ومحاية لدينه ينال املكانة الرفيعة يف اجملتمع  إرضاءواجملاهد الذي يدفع بنفسه إىل ساحة القتال 
َواَل حَتَْسََبم المِذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اللمِه أَْمَواتًا }: الية يف اجلنة يوم القيامة، يقول احلق تبارك وتعاىلوالدرجة الع

ْم يـُْرَزُقوَن  وا ِِّبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َفرِِحنَي مبَا آتَاُهُم اللمُه ِمْن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن بِالمِذيَن ملَْ يـَْلَحقُ . َبْل َأْحَياء  ِعْنَد َرِّبِِّ
  (6){َأالم َخْوف  َعَلْيِهْم َواَل ُهْم ََيَْزنُونَ 

                                 
 .ه مسلم يف كتاب الفنتأخرج  (1)
 .111 ، اآليةالتوبة   (2)
 22-18 التوبة  (3)
 .أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان  (4)
 .أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد  (5)
 175 -138: آل عمران   (6)
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، ويدفع املسلمني إىل ساحات املعارك ما دام اإلسالم َيض على القتال ِّبذه الصورة: وقد يقول قائل
ب ونقول جوابا على ذلك إن اإلسالم دين السالم ميقت احلر . وجيزل هلم العطاء؛ فهو إذن دين حرب

العدوانية وَيذر الناس من الوقوع فيها، وهو يف دعوته للجهاد واحلث عليه إَّنا يدعو لرد عدوان الكفار 
على املسلمني، ودفع الظلم عن املظلومني وإقامة احلق والعدل بني الناس، وهلذا فقد تردد ذكر السالم يف 

، وقد رفض القرآن كل األغراض (1)مائة وأربعني آية، بينما مل يرد ذكر احلرب إال يف ست مواضع فقط
اليت تقوم من أجل العصبيات الطائفية والعرقية، احلرب  والدوافع اليت تدعو إىل احلرب وتثري الفنت، فرفض

يَا أَيـ َها } وقرر أن الناس كلهم سواسية كأسنان املشط، ال فضل ألحدهم على اآلخر  يف زعامة أو رياسة،
وقال  (2){ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنم َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللمِه أَتْـَقاُكمْ النماُس ِإنما َخَلْقَناُكْم 

عجمي إال ، وآدم من تراب، ال فضل لعريب على أكلكم آلدم: " رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
ثريها نزعات دينية سببها االختالف يف العقيدة أو اإلكراه ورفض اإلسالم أيضا احلروب اليت ت (3)"بالتقوى

ينِ } : عليها، فقال تعاىل يًعا }: وقال أيضا (4){اَل ِإْكرَاَه يف الدِّ َوَلْو َشاَء َرب َك آَلَمَن َمْن يف اأْلَْرِض ُكل ُهْم مجَِ
يًعا أَفَأَْنَت ُتْكرُِه النماَس َحىتم َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ  سالم احلروب اليت تثار من أجل أنانية فردية ، ورفض اإل(5){مجَِ

الرجل يقاتل للمغنم والرجل : رغبة يف رياء أو شهرة، جاء رجل إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم، فقال
من قاتل لتكون كلمة : " يقاتل للذكر، والرجل يقاتل لريى، فمن يف سبيل اهلل؟ قال صلى اهلل عليه وسلم

 (7)"...(6) .ل اهللاهلل هي العليا فهو يف سبي

وحثا على السالم وإبعاد شبح احلرب، أمر اإلسالم باستغالل فرص السالم كلما الحت دون أن 
َوِإْن َجَنُحوا }: يؤدي ذلك إىل ضعف املسلمني أو هتاوهنم يف الدفاع عن دينهم، يقول احلق تبارك وتعاىل

إن دعوك إىل : " نقل القرطيب عن السدي وابن زيد أن معىن اآلية. (8){لِلسمْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتـَوَكمْل َعَلى اللمهِ 
فَِإِن اْعتَـزَُلوُكْم فـََلْم يـَُقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا إِلَْيُكُم السمَلَم } :  ويقول القرآن أيضا (9)."الصلح فأجبهم، وال نسخ فيها

                                 
 .02ص/1872/دار الفكر العريب/ السالم رسالة السماء/ حممود النبوي  (1)
 .اتاحلجر من سورة 16 اآلية :  (2)
 .رواه اإلمام أمحد  (3)
 البقرةمن سورة   203 اآلية   (4)
 .يونسمن سورة  88اآلية   (5)
 .رواه اخلمسة  (6)
 82ص/1880/ دمشق/ دار قتيبة/ انتشار اإلسالم/ حممد فتح اهلل الزيادي (7)
 .من سورة األنفال 31اآلية   (8)
 .45ص/2ج/اجلامع ألحكام القرآن الكرمي/ القرطيب  (9)
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يف هذه اآلية دليل على إثبات املوادعة بني : "يقول القرطيب (1){السمَلَم َفَما َجَعَل اللمُه َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبياًل 
 (2)."أهل احلرب وأهل اإلسالم إذا كان يف املوادعة مصلحة للمسلمني

وجعله ماضيا إىل يوم القيامة، وإذا كان األمر كذلك، فلماذا دعا اإلسالم إىل اجلهاد، ورغب فيه، 
 على رفع السيوف دفاعا عن الدين بعد د للشهداء نعيما مقيما؟ وما هي الدوافع اليت محلت املسلمنيوأع

صرب دام سنني طويلة على ظلم الكفار وإيذائهم للرسول صلى اهلل عليه وسلم وللمسلمني وصدهم للدعوة 
اإلسالمية، وما هي األهداف اليت قصد اإلسالم حتقيقها حني أذن للمسلمني بالقتال ورغبهم فيه كلما 

 ظهرت أسباب تدفع لذلك؟

ت الكتاب العزيز يدفعنا إىل القول بأن اإلسالم شرع اجلهاد لتحقيق أهداف سامية إن استعراض آيا
 :وغايات نبيلة تستحق أن يدفع املؤمن حياته مثنا هلا، ومن هذه األهداف

يف نفسه أو أهله أو ماله، دفع الظلم ورد أي اعتداء على اإلنسان من مجيع اجلوانب، سواء كان ذلك  .1
ففي  (3){أُِذَن لِلمِذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـمُهْم ظُِلُموا َوِإنم اللمَه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِدير  } :يقول احلق تبارك وتعاىل

هذه اآلية يأذن اهلل للمسلمني بدفع الظلم الذي حلق ِّبم بعد أن منعوا عن مواجهته لفرتة طويلة، 
فرضته طبيعة املواجهة بني احلق  وحني اشتد الظلم عليهم أذن هلم يف القتال، وجعل ذلك حقا مشروعا

ن و فاملسلم (4){المِذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم ِبَغرْيِ َحقٍّ ِإالم َأْن يـَُقوُلوا َربـ َنا اللمهُ }: والباطل، وعلل ذلك بقوله
ن أمروا بالدفاع عن أنفسهم  ورد ظلم الكفار وجربوهتم، وهو حق مشروع لكل إنسان، و فاملسلم

الظلم ورد العدوان ثابت يف اإلسالم ومستمر يف أي مكان ووقت تكرر فيه هذا ولذلك فإن مبدأ دفع 
 .االعتداء

َوَما َلُكْم اَل تـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اللمِه }: نصرة املستضعفني يف األرض حيث يقول احلق تبارك وتعاىل .2
َن يـَُقوُلوَن َربـمَنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظماملِِ أَْهُلَها َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن المِذي

هذا : "  يقول اخلازن يف تفسريه هلذه اآلية (5){َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصريًا
تضعفني من أيدي الكفار، وفيه دليل على حض من اهلل على اجلهاد يف سبيله الستنقاذ املؤمنني املس

واملعىن ال عذر لكم يف ترك اجلهاد وقد بلغ حال املستضعفني ما بلغ من الضعف . أن اجلهاد واجب

                                 
 .من سورة النساء 85اآلية    (1)
 658ص/0ج/اجلامع ألحكام القرآن/القرطيب  (2)
 .من سورة احلج 68اآلية   (3)
 45 ،احلج   (4)
 .من سورة النساء 70 اآلية   (5)
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وقد طبق الرسول صلى اهلل عليه وسلم هذا املبدأ حيث ناصر خزاعة على قريش بعد أن  (1)."واألذى
 (2)"إلسالم ال يزيده إال شدةإن ا: " ، وأقر أيضا حلف الفضول وقالاستنصروه

وُهْم َحىتم ـــــَوقَاتِلُ }:  ، قال تعاىل فسح اجملال أمام العقيدة وإزالة العوائق اليت حتول بينها وبني الشعوب .3
يُن لِلم  َنة  َوَيُكوَن الدِّ يقول الطربي يف  (3){ اَل ُعْدَواَن ِإالم َعَلى الظماِلِمنيَ ــــْوا فَ ــِه فَِإِن انـْتَـهَ ــــــاَل َتُكوَن ِفتـْ

حىت ال تكون فتنة يعِن حىت ال يكون شرك باهلل، وحىت ال يُعبد دونه أحد، : " تفسريه هلذه اآلية
وتضمحل عبادة األوثان واآلهلة واألنداد، وتكون العبادة والطاعة هلل وحده دون غريه من األصنام 

، فاملهم أن تصل دعوة اإلسالم إىل الشعوب  تال هو حتقيق لكلمة اهللوهذا النوع من الق (4)."واألوثان
ُكل  }: مث بعد ذلك هلم اخليار يف اعتناقه أو رفضه، فهم أحرار يف ذلك، وهم حماسبون على اختيارهم

 (5){نـَْفٍس مبَا َكَسَبْت َرِهيَنة  
َتاِن ِمَن َوِإْن طَائِفَ } : حماربة البغي والبغاة وما يرتب على عملهم من إفساد يف األرض يقول تعاىل .4

نَـُهَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى فـََقاتُِلوا الميِت تـَْبِغي حَ  ىتم َتِفيَء ِإىَل أَْمِر اْلُمْؤِمِننَي اقْـَتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
نَـُهَما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنم اللمَه َيُِب   يقول صاحب التحرير  (6){اْلُمْقِسِطنيَ  اللمِه فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ

الظلم واالعتداء على حق الغري، وهو هنا مستعمل يف معناه اللغوي وهو غري معناه : البغي": والتنوير
الفقهي، فاليت تبغي هي الطائفة الظاملة اخلارجة عن احلق وإن مل تقاتل؛ ألن بغيها َيمل الطائفة املبغي 

وهذا يف التقاتل بني اجلماعات والقبائل، فأما خروج فئة عن مجاعة . ...عليها أن تدافع عن حقها
وقد بغى أهل الردة على . املسلمني فهو أشد وليس هو مورد هذه اآلية ولكنها أصل له يف التشريع

 (7)."مجاعة املسلمني بغيا بغري قتال فقاتلهم أبو بكر رضي اهلل عنه
وخائِن املواثيق، فهم يف حكم البغاة، وقد عرف املسلمون ومما يتصل بقتال البغاة قتال ناكثي العهد 

 -أنواعا كثرية من املعاهدات وكانوا أوفياء على عهودهم، حريصني على االلتزام مبواثيقهم، وكان أعداؤهم
على العكس من ذلك ينقضون العهود بدون سبب، وال باعث وعلى ذلك مل جيد  -وخاصة اليهود

َوِإْن َنَكثُوا أمَْيَانـَُهْم ِمْن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوطََعُنوا يف ِديِنُكْم }: ، قال تعاىلتأديبهمو املسلمون بدا من مقاتلتهم 

                                 
 .بريوت/دار الكتب العلمية/688ص/1ج/لباب التأويل يف معاين التنزيل/ تفسري اخلازن  (1)
 .132ص/2/1827ط/ ليبيا/ منشورات جامعة بنغازي/ المنظام اإلس/ وهبة الزحيلي  (2)
 .من سورة البقرة 186 اآلية  (3)
 .مصر/دار املعارف/075ص/6ج//حممود شاكر. حتق/ جامع البيان عن تأويل القرآن/ تفسري الطربي  (4)
 .من سورة املدثر 62اآلية  (5)
 .من سورة احلجرات 8اآلية   (6)
 .245ص/23ج/الدار التونسية للنشر/ ويرالتحرير والتن/ابن عاشور  (7)
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َة اْلُكْفِر ِإنـمُهْم اَل أمَْيَاَن هَلُْم َلَعلمُهْم يـَْنتَـُهوَن  اِج الرمُسوِل َأاَل تـَُقاتُِلوَن قـَْوًما َنَكثُوا أمَْيَانـَُهْم َومَه وا بِِإْخرَ  .فـََقاتُِلوا أَئِمم
 (1){َوُهْم َبَدُءوُكْم أَومَل َمرمٍة َأخَتَْشْونـَُهْم فَاللمُه َأَحق  َأْن خَتَْشْوُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ 

 :الباعث على الجهاد
قلت سابقا إن مصطلح اجلهاد إذا أطلق انصرف إىل قتال الكفار، وهو املعىن االصطالحي الذي 

: ملعىن قد يدفع إىل تساؤل مفاده، هل الكفر باعث على القتال؟ أو مبعىن آخرخصه به الفقهاء، وهذا ا
هل العالقة بني املسلمني والكفار عالقة عداء ثابت من شأهنا أن تدفع املسلمني إىل املبادأة بالقتال حىت 

 :أنه يوجد رأيان يف هذه املسألة: وإن مل َيصل عدوان؟ اجلواب على ذلك كما يرى بعض العلماء 

وهو رأي مجهور العلماء الذين يقررون أن السلم هو األصل يف العالقة بني املسلمني : الرأي األول
ذلك أنه إذا مل َيصل عدوان من الكفار على املسلمني ومل يعلنوا احلرب عليهم فال  ىوالكفار، ويرتتب عل

أي، البالد اليت تعلن وبذلك يصري مفهوم دار احلرب عند أصحاب هذا الر  .جيب على املسلمني قتاهلم
يقول الكمال بن اهلمام يف فتح القدير وهو بصدد تعليل النهي . احلرب على دار اإلسالم وتبادر بالعدوان

عن قتل املرأة والصيب والشيخ الكبري واألعمى واملقعد يف معسكر األعداء، فهؤالء رغم كفرهم َيرم قتلهم 
الكفر علة للقتال لوجب قتل هؤالء، أما وقد حرم  بنصوص مستفيضة من األحاديث الصحيحة، ولو كان

ومن أدلة اجلمهور  (2).قتلهم فإن هذا يدل على أن العدوان ال الكفر هو علة مشروعية القتال يف اإلسالم
وَن َما َحرمَم اللمُه َوَرُسولُُه َواَل قَاتُِلوا المِذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِاللمِه َواَل بِاْليَـْوِم اآْلِخِر َواَل َُيَرِّمُ }: قوله تعاىل يف هذا الرأي

ووجه الداللة  . (3){يَِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن المِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحىتم يـُْعطُوا اجلِْْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 
تال، وأن املعترب هو عندهم أن غاية القتال هو إعطاء اجلزية، وبذلك يكون الكفر غري معترب يف مشروعية الق

 (4){وهم صاغرون}: خضوعهم لسلطان الدولة اإلسالمية وأحكامها، وهو ما يدل عليه قوله تعاىل

وينسب لبعض فقهاء الشافعية، وهو أن الكفر هو املبيح للقتال، ولذلك فالعالقة بني : الرأي الثاني
كل دار ال جتري فيها أحكام   هي املسلمني والكفار هي عالقة حرب، وأن دار احلرب يف هذا الرأي

َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافمًة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافمًة َواْعَلُموا }: بقوله تعاىل دل أصحاب هذا الرأياإلسالم، ويست
  (5){َأنم اللمَه َمَع اْلُمتمِقنيَ 

                                 
 .من سورة التوبة 16 -12 اآلية  (1)
 .45ص/2552/املؤمتر الثاين عشر/ جممع البحوث اإلسالمية/ اإلسالم والسالم/ أمحد الطيب  (2)
 .28سورة التوبة، اآلية   (3)
 مصدر سابق/ اإلسالم والسالم/ أمحد الطيب  (4)
 63 ، اآليةالتوبةسورة    (5)
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ة عندهم هي الكفر، وليس وقد فهموا من لفظ املشركني أنه يشمل من قاتل ومن مل يقاتل؛ ألن العل
العدوان، وقد رد اجلمهور على ذلك بأن معظم آيات القتال قد جاءت مقرتنة بالباعث على القتال، 

 (1).والقليل فقط هو الذي ورد مطلقا

 : حكم الجهاد
اجلهاد فرض كفاية إذا مل يكن النفري عاما، ومعناه أنه فرض على كل من له القدرة عليه، ولكن إذا 

ُهْم }: البعض سقط عن الباقني، يقول تعاىلقام به  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافمًة فـََلْواَل نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ
يِن َولِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلمُهْم ََيَْذُرونَ  حب التحرير والتنوير يقول صا (2){طَائَِفة  لَِيتَـَفقمُهوا يف الدِّ

ليس من املصلحة متحض املسلمني كلهم ألن يكونوا غزاة أو ُجندًا ، وأن ليس : " ريه هلذه اآليةيف تفس
حظ القائم بواجب التعليم دون حظ الغازي يف سبيل اهلل من حيث إن كليهما يقوم بعمل لتأييد الدين ، 

يؤيده بتثبيت ذلك السلطان وإعداده ألن يصدر عنه ما فهذا يؤيده بتوسع سلطانه وتكثري أتباعه ، واآلَخُر 
يضمن انتظام أمره وطول دوامه ، فإن اتساع الفتوح وبسالة األمة ال يكفيان الستبقاء سلطاهنا إذا هي 

 (3)."السلطان خلت من مجاعة صاحلة من العلماء والسماَسة وأويل الرأي املْهتمني بتدبري ذلك

ُر أُويل الضمَرِر َواْلُمَجاِهُدوَن يف َسِبيِل اللمِه اَل يَ  }: ويقول تعاىل أيضا ْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َغيـْ
ْسىَن ُكالًّ َوَعَد اللمُه احلُْ بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َفضمَل اللمُه اْلُمَجاِهِديَن بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َو 

ُه َغُفورًا ــــــــاٍت ِمْنُه َوَمْغِفرًَة َوَرمْحًَة وََكاَن اللم ـــــــَدَرجَ  .رًا َعِظيًما ــــَل اللمُه اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأجْ ــــــــَوَفضم 
 (5)."كفايةفيه داللة على أن اجلهاد ليس بفرض عني، بل هو فرض على ال: " قال ابن كثري (4){َرِحيًما 

 :ويتعني اجلهاد باتفاق الفقهاء يف مواضع ثالثة

إذا التقى جيش املسلمني وجيش الكفار وتقابال، فيحرم على من حضر االنصراف، ويتعني  :األول
َكِثريًا َلَعلمُكْم يَا أَيـ َها المِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـُْبُتوا َواذُْكُروا اللمَه  } : يف حقه اجلهاد لقوله تعاىل

 (6){تـُْفِلُحونَ 

                                 
 مصدر سابق/ اإلسالم والسالم/ أمحد الطيب  (1)
 .122سورة التوبة، اآلية   (2)
 .08ص/11ج/ الدار التونسية للنشر/ التحرير والتنوير/ ابن عاشور  (3)
 .83 -80 ، اآليةالنساءسورة   (4)
 .044ص/1ج/ بريوت/ دار املعرفة/ تفسري القرآن العظيم/ ابن كثري (5)
 .40ية سورة األنفال، اآل  (6)
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إذا دخل الكفار بلدا مسلما تعني على مجيع أهله ردهم وقتاهلم، وحني العجز وجب على  :الثاني
َما َكاَن أِلَْهِل }:وقال أيضا (1){اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل } :من جاورهم إعانتهم حىت يندحر العدو، قال تعاىل

 (2){ْوهَلُْم ِمَن اأْلَْعرَاِب َأْن يـََتَخلمُفوا َعْن َرُسوِل اللمِه َواَل يـَْرَغُبوا بِأَنـُْفِسِهْم َعْن نـَْفِسهِ اْلَمِديَنِة َوَمْن حَ 

يَا أَيـ َها المِذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل }: إذا استنفر اإلمام قوما لزمهم النفري معه لقوله تعاىل :الثالث
نـَْيا ِمَن اآْلِخرَِة َفَما َمَتاُع احْلََياِة الد  َلُكُم اْنِفُروا يف سَ  نـَْيا يف ِبيِل اللمِه اثماقـَْلُتْم ِإىَل اأْلَْرِض أََرِضيُتْم بِاحْلََياِة الد 

 (4) (3){اآْلِخرَِة ِإالم قَِليل  

 :من له سلطة إعالن الجهاد
ليها آثار تتعلق مبصلحة األفراد اجلهاد من عظائم األمور يف اإلسالم، وهو من األمور اليت ترتتب ع

كما أن عالقته حبماية العقيدة واجلماعات، وتتعلق بعالقة الدولة اإلسالمية مع غريها من الدول األخرى،  
وعدم التهاون  اإلسالمية والدفاع عنها جتعله يف مقدمة األمور اليت جيب احلرص يف تطبيق أحكامه الشرعية

" من القادة، اجلهاد هو من صالحية ويل األمر وحده، أو من يفوضه  فيها، ومن أجل ذلك كله فإن إعالن
نيابة عن صاحب الشرع يف حفظ الدين وسياسة ومصدر هذا احلق لوالة األمور راجع إىل أن إمامتهم 

وقد  (5)".غوروالذب عن احلرمي وحتصني الث( ألمةأي كيان ا)محاية البيضة : ، ومن سياسة الدنيا العامةالدنيا
وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام واجتهاده، ويلزم الرعية : " هذا احلق لإلمام، يقول ابن قدامة لفقهاءوقد قرر ا

  (6)."طاعته فيما يراه من ذلك

واملقصود باإلمام كل من عهد إليه القيام بأمر املسلمني وصار وكيال عنهم يف تصريف أمور الدولة، 
شاء حسب لكي ال يكون اجلهاد فوضى ميارسه من  برا كان أو فاجرا كما يرى بعض العلماء، وذلك

كان هو صاحب اإلذن يف   املصاحل واألهواء، وقد دلت السنة على أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
إعالن اجلهاد وجتهيز السرايا وتعيني قادهتا، مث توىل هذا األمر من بعده خلفاؤه رضي اهلل عنهم، وحنن يف 

 هذا املبدأ حيث اختالط املفاهيم وتضارب االجتاهات واألهواء، وتعدد هذا العصر أحوج ما نكون إىل
التيارات والنزعات، وكل ذلك حباجة إىل أن ينضبط أمر املسلمني حتت قيادة ترعى مصلحة العقيدة 

 .والعباد
                                 

 .41سورة التوبة، اآلية   (1)
 125 سورة التوبة، اآلية   (2)
 .62 ، اآليةالتوبةسورة    (3)
 .417ص/ دار الفكر/ 3ج/ الفقه اإلسالمي وأدلته/ وهبة الزحيلي  (4)
 .212وابن خلدزن ص 14ص نقال عن املاوردي/ الفقه اإلسالميآثار احلرب يف / وهبة الزحيلي  (5)
 .602ص/2ج/املغِن/ ةابن قدام  (6)
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 القتال بين المسلمين
 ورسوله ذكرت سابقا أن اجلهاد يف مفهومه الشامل يطلق على كل جهد يبذل يف عمل يرضي اهلل

وينفع احلياة اإلنسانية، وأن الفقهاء قد خصصوا املصطلح لقتال الكفار واملشركني حبيث صار اجلهاد 
املسلمني وما َيدث من قتال  تاريخ، وبناء على ذلك فإن ما حدث يف حمصورا يف هذا النوع من القتال

سونه التسرت حتت راية اجلهاد دفاعا ر اآلن بينهم ال ميكن حبال أن يأخذ صفة اجلهاد حىت وإن حاول من ميا
 .عما يعتقدونه من تأويالت لبعض اآلراء أو اعتقادا منهم بأهنم يدافعون عن اإلسالم

ِمْن َأْجِل }: إن اإلسالم دين يقدس النفس البشرية وجيعل االعتداء عليها اعتداء على الناس مجيعا
َنا َعَلى َبِِن ِإْسرَائِيَل أَنمُه مَ  يًعا َذِلَك َكَتبـْ َا قـََتَل النماَس مجَِ  (1){ْن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغرْيِ نـَْفٍس َأْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض َفَكَأَّنم

وإزالة الظلم ونصرة كما يرى مجهور العلماء لرد العدوان   هوحىت حينما شرع اجلهاد فإنه خصص
 املرتبة اليت تلي الشرك باهلل املستضعفني، وقد جعل القرآن الكرمي قتل املؤمن من أكرب الكبائر، وهو يف

ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنمُم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللمُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه } : سبحانه وتعاىل حيث يقول َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِّ
كما أكدت السنة   (3){ُمْؤِمًنا ِإالم َخطًَأ  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتلَ }: ويقول أيضا (2){َوأََعدم َلُه َعَذابًا َعِظيًما

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال : " على ذلك حيث يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم
فإذا فعلوا ذلك عصموا مِن دماءهم وأمواهلم إال : اهلل وأن حممدا رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة 

لزوال الدنيا أهون عند اهلل من قتل مؤمن بغري : " ويقول أيضا (4)."م على اهللحبق اإلسالم وحساِّب
لو أن أهل : " ويقول (6)."ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما: ، ويقول(5)."حق

  (7)."السماء واألرض اشرتكوا يف دم مؤمن ألكبهم اهلل يف النار

على حرمة دم املسلمني وتتوعد كل من يرتكب ذلك بالعذاب وهكذا تتضافر النصوص يف التأكيد 
الشديد يوم القيامة واخللود يف النار، وقد كان املسلمون يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم ويف عهد 

 : أنه قال ، فعن أيب هريرة زام بأوامر القرآن الكرميـــــون على االلتـــــدة ملتزمون بذلك وحريصـــــــــــــاخلالفة الراش
يا أبا : فقال .جئت ألنصرك وقد طاب الضرب يا أمري املؤمنني: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت "

                                 
 .62املائدة، اآلية   (1)
 .من سورة النساء 86اآلية   (2)
 من سورة النساء 82اآلية   (3)
 .70ص/1ج/فتح الباري  (4)
 .أخرجه ابن ماجة  (5)
 .أخرجه البخاري  (6)
 رواه الرتمذي يف كتاب الديات  (7)
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فكأَّنا قتلت قال فإنك إن قتلت رجال واحًدا . ال: ل الناس مجيًعا وإياي معهم؟ قلتتقهريرة، أيسرك أن ت
 (1)."صرفت ومل أقاتلفان: قال. مأذونًا لك، مأجورًا غري مأزور الناس مجيًعا، فانصرف

وبعد انتهاء اخلالفة الراشدة دخل املسلمون يف صراعات وفنت استظلت معظمها حتت راية اجلهاد؛ 
ألن كل فريق يرى أنه على حق، وأن غريه على باطل، ودون خوض يف أحداث التاريخ وتفاصيله فإن عاملنا 

قرن املاضي منظمات وحركات تنتسب إىل املعاصر قد اكتوى بنار هذه الفنت وظهرت علينا منذ أواخر ال
تعاليمه بتأويل أو بدونه، وشهد العامل اإلسالمي ألوانا من احلوادث اليت  اإلسالم ولكنها متارس ما خيالف 

إىل تشويه صورة اجلهاد يف العامل حىت أصبح  أدىراح ضحيتها املآت من األبرياء من املسلمني وغريهم مما 
هاب، وأدى أيضا إىل تشويه صورة اإلسالم حىت صار الكثري من الكتاب يف نظر البعض مرادفا لإلر 

 .بأنه دين العنف هيصفون

وميكن تصنيف القتال الذي يدور بني بعض الطوائف اإلسالمية أو الذي متارسه بعض التنظيمات 
 .اإلسالمية بأنه قتال فتنة، وهذا النوع من القتال يكون يف احلاالت اآلتية

 .حالة عدم ظهور احلق من الباطل .1

 .حالة االشرتاك يف القتال على غري بينة .2

(2)حالة القتال يف طلب امللك .6
 

 :أو أهنم أهل بغي وهم قوم اتصفوا باآليت

 .احلقوق وطاعة القوانني أداءمتردوا على شرعية الدولة باالمتناع عن  .1

 .استخدموا السالح لفرض آرائهم وأرهبوا اآلمنني .2

 .أهليةضى ودفعوا اجملتمعات اآلمنة إىل حرب أشاعوا الفو  .6

 .استخدموا السالح للوصول إىل السلطة .4

َوِإْن }: ويف كل األحوال فإن القرآن الكرمي قد نبه إىل كيفية التعامل يف مثل هذه احلاالت فقال
نَـُهَما فَِإْن بـََغْت ِإحْ  َدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى فـََقاتُِلوا الميِت تـَْبِغي َحىتم تَِفيَء طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقْـَتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ

نَـُهَما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنم اللمَه َيُِب  اْلُمْقِسِطنيَ   نةالس أكدت وقد (3){ِإىَل أَْمِر اللمِه فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ
 قال :قال عنه اهلل رضي هريرة أيب عن معها، التعامل كيفية وعلى الفنت عوقو  من التحذير على النبوية
 ،ياملاش من خري فيها والقائم القائم، من خري فيها القاعد فنت ستكون: "  موسل عليه اهلل صلى اهلل رسول

                                 
 48ص/2ج/مصدر سابق/ تفسري القرآن العظيم/ ابن كثري  (1)
 .143ص/ دار البيارق/ اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية/ حممد خري (2)
(3)

 احلجرات سورة من 8 اآلية - 
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 كما ، (1)" به فليعذ معاذا أو ملجأ وجد ومن تشرفه،ست هلا فيشر  من. يالساع من خري فيها يواملاش
 طائفة بغت إذا: " ياملاورد يقول ،الفنت وأصحاب البغي أهل مع التعامل كيفية دقيق بتفصيل العلماء بني
 ،اإلمام بطاعة املظاهرة عن به خيرجوا مل فإن ،ابتدعوه مبذهب واردوانف ماعة،اجل رأي وخالفوا املسلمني من
 وأجريت َياربوا ومل تركوا د،الي إليهم تدومت القدرة تناهلم رقنيمتففرادا أ نوااكو  فيها، اعتزلوا بدار واز حتي وال

 على وهم باعتقادهم تظاهروا فإن ....واحلدود احلقوق من عليهم جيب فيما العدل أهل أحكام عليهم
 احلق اعتقاد إيل عنه لريجعوا ابتدعوا ما وبطالن اعتقدوا ما دفسا اإلمام هلم أوضح العدل بأهل اختالطهم

 حد، أو قتل إيل يتجاوزه ومل ،وزجرا بادأ بالفساد تظاهر من نهمم يعزر أن لإلمام وجاز اجلماعة، وموافقة
 األموال باجتباء وتفردوا احلقوق، من عليهم ما منعواو  ،اإلمام طاعة عن الباغية الطائفة هذه امتنعت وإن

 (2)" الطاعة إيل ويفيئوا املباينة عن نزعوالي حوربوا ،األحكام وتنفيذ

 إلسالميةاات التنظيمالجهاد في مفهوم بعض 
 يتدع إسالمية وتنظيمات وحركات مجاعات املاضي القرن بدايات منذ اإلسالمي العامل يف ظهرت

 التنظيمات هذه واستطاعت -اخلالفة دولة-اإلسالمية الدولة إقامة على والعمل اإلسالم عن الدفاع كلها
 دولية متغريات ظل يف جديد إسالمي لبعث املتحمسني اإلسالمية الصحوة شباب عقول تكتسب أن

 هذه أفكار سيطرت أن وكان اإلسالم، على القضاء تستهدف أهنا الشباب هؤالء اعتقد ،متعددة وإقليمية
 وأصابت بنارها، العامل اكتوى مسلحة أعمال يف راطخناال إيل ودفعتهم الشباب هؤالء على التنظيمات

 قتل حيأب حني املسلمني وحدة وتفتيت العامل، يف اإلسالم صورة تشويه من سببته مبا مقتل يف املسلمني
 العامل صار أن ذلك كل عن نتج وقد اإلسالمية، الدولة إقامة وحجة اجلهاد حبجة املسلم ألخيه املسلم

 صار كما املسلمني، ديار يف تقع العامل يشهدها اليت احلروب معظم وأن ،العامل يف الصراع مركز اإلسالمي
 .هتمحيا مظاهر من جديدا مظهرا املسلمني بني القتال

 املقاالت آالف هتاواحتو  الكتب بطون ِّبا امتألت اليت الكثرية وتشعباته املوضوع هذا لتعقد ونظرا
 أن ميكن كيف هو املقام هذا يف يعنيِن الذي فإن العامل، لغات معظم صورها حتليالت وشهدت ثاحبواأل

 فيما مسلمني قتال إيل اإلسالم ديار على ونيعتد الذين واملشركني الكفار مقاتلة هو الذي اجلهاد يتحول
 النص بشمولية درايتها ضعف ولكن اإلسالم، على بعضها حرص يف خنتلف ال للنصوص بتأويالت بينهم
 .تهدفهست ما خالف يف وأوقعها بل اهلدف حتقق أن عن أبعدها األمور ومآالت اقعو ال وفهم

                                 
(1)

 .عليه متفق -  
(2)

 .125-112ص /بريوت /العريب الكتاب دار /السلطانية األحكام/ ياملاورد -  



15 

 

 فكرها دمتست املعاصر العامل يف للجهاد داعيةال اإلسالمية التنظيمات أن إيل الدراسات بعض تشري
 :نمصدري من ورؤيتها

هي الكفر وليس االعتداء، وهذا  اجلهاد يف العلة أن يرون الذين الشافعية علماء بعض رأى: األول
 من كل على أيضا اجلهاد وإعالن الدين، يف املخالفني كل علىدفع هذه التنظيمات إىل إعالن اجلهاد 

 املعروفة تيمية ابن اإلمام فتوى تأويل أن كما ،األمور ووالة احلكام مقدمتهم ويف اإلسالم ثلمي النه أ رأوا
 اليت اجملتمعات كل على اجلهاد إعالن يف التنظيمات هلذه قويا مستندا أيضا كانت (ماردين) بفتوى
 .اإلسالم أعلنت وإن حىت جاهلية هاو اعترب 

 أبو أن إيل الدراسات وتشري نشأهتا، منذ تالتنظيما هذه واتزعم علماء عند النظرة هذه تبلور: الثاين
 يةوالفقه الفكرية املرجعية تعترب وكتاباته اجلماعات هذه من لكثري الروحي املرشد يعترب ياملودود ألعلىا

 هدم إىل يهدف انقاليب ومنهاج انقالبية فكرة اإلسالم إن: (اهلل سبيل يف اجلهاد ) كتابه يف يقول هلم،
 ألن هجومي اإلسالم يف اجلهاد أن املودودي ويرى جديدا، يانانب يؤسس يك بأسره االجتماعي لعاملا نظام

 وهو دابرها، قطع ويريد لإلسالم املناقضة املبادئ على القائمة املمالك ويعارض يضاد اإلسالمي احلزب
 سيد يد على األفكار هذه تطورت مثم  ،(1)دعائمها وتوطيد اململكة بنيان تشديد إيل مضطر ألنه دفاعي
 متثل اجلاهلية هذه وأن جاهلية، يف يعيش كله العامل أن أكد الذي( الطريق يف معامل)  كتابه يف قطب
 كافرة، جمتمعات هي وضعية بقوانني حتكم اليت اجملتمعات فإن وبالتايل األرض، يف اهلل سلطان على ءاعتدا
 هذه وبانتشار ،(2)إسالم وإما جاهلية وإما كفر، وإما إميان فإما العقيدة أجل من بواج اجلهاد وأن

 اجملتمعات تكفري بعضها اختار كثرية إسالمية تنظيمات بتأسيس متعددة إسالمية مجاعات قامت األفكار
 على واخلروج اجملتمعات هذه قتال اآلخر البعض واختار جاهلية، جمتمعات باعتبارها وهجرهتا اإلسالمية
 التنظيمات هذه تكسمت وقد يعتقدون، كما املثلى اإلسالمية الدولة أو ةاخلالق دولة إلقامة حكامها
 :التالية باألمور

 .اإلسالم دولة إلقامة عليهم اخلروج إىل والدعوة املسلمني احلكام بكفر احلكم .1

 .االثنني حق يف واجب فاجلهاد احلكم على املسيطر الداخلي والعدو اخلارجي العدو بني رقف ال .2

 .حرب دار هي شريعته وتعطل دينه عن وتصده عقيدته يف ملسلما حتارب أرض كل .6

                                 
(1)

 .16/6/2552/اجلزيرة/اإلسالمي الفكر يف اجلهاد مفهوم تطور الكتاب عرض/ العزيز عبد حسني -  
(2)

 .وما بعدها 66ص/ للكتاب العامة يةصر امل اهليئة/ مصر يف التكفري مجاعات/ رمضان العظيم عبد.د -  
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 :الخروج على الحكام
 حالة يف فقط ذلك وجييزون جائرا كان ولو احلاكم على اخلروج جييزون ال السنة أهل فقهاء معظم

 ىعل اخلروج عن البديل أن ويرون بالضرورة، الدين من معلوم كإنكار التأويل َيتمل ال الذي البواح الكفر
 هذا رأيهم على ويستدلون مبعصية، أمر إن طاعته وعدم النصيحة، وإسداؤه عليه، الصرب هو راجلائ اإلمام
 :منها نذكر النصوص من بعدد

 أو  عصاكم قيش أن يريد واحد رجل على مجيع  مكوأمر  أتاكم من ": وسلم عليه اهلل صلى قال
 فمات ارب ش اجلماعة فارق من فإنه فليصرب شيئا ريهأم من رأى من ": أيضا وقال (1)"فاقتلوه مجاعتكم قيفر 

 فإذا مبعصية، يؤمر مل ما وكره أحب فيما املسلم ءر ملا على والطاعة السمع " وقال (2)"اجلاهلية ميتة مات
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عنها اهلل رضي سلمة أم وعن (3)"طاعة وال مسع فال مبعصية أمر
 أفال قالوا وتابع رضي من ولكن سلم، أنكر ومن برئ عرض من وتنكرون فونفتعر  أمراء ستكون":قال

 . (4)"صلوا ما ال: قال نقاتلهم

 هو رأ ملا ذلك تركوا لكنهم اجلور حكام على اخلروج جبواز الفقهاء لدى قدميا الفتوى كانت وقد هذا
 يقول عدوهم، أمام عفهموتض وحدهتم تفتتوت الدماء يف املسلمني رقغت ذلك على كثرية مفاسد ترتب من

 الصحيحة لألحاديث الفتنة يف القتال ترك على السنة أهل مذهب رقاست وهلذا ": تيمية ابن اإلسالم شيخ
 األئمة جور على بالصرب يأمرونو  عقائدهم يف هذا يذكرون وصاروا وسلم، عليه اهلل صلى النيب عن الثابتة
 ما أعظم الشر من فعله على تولد ما وكان إال سلطان ذي إمام على خرج من وقل ": وقال "قتاهلم وترك
 دنيا ابقوا وال دينا أقاموا فال أصحاِّبم وهزم هزموا فإهنم باملدينة يزيد على خرجوا كالذين اخلري من تولد
 إن ": اهلل رمحه القيم ابن ويقول (5)"الدنيا صالح وال الدين صالح فيه َيصل ال بأمر يأمر ال تعاىل واهلل
 من ال تهاستطاع حبسب الواجب وينفذ والواجب الواقع بني بقيط من والفقيه شيء، والواقع شيء جباالو 

 منعت فلو األرض أهل وغلب فسوقال عم وإذا حكم، زمان فلكل والواقع، الواجب بني العداوة يلقى
 أكثر توبطل اخللق نظام وفسد األحكام لعطلت ووالياهتم وفتاويهم وأحكامهم وشهادهتم ساقالف إمامة

 وقد هذا (6)"األفكار مراتب بأضعف والقيام االصطبار إال ليس بالباطل والغلبة الضرورة فأمام احلقوق،

                                 
(1)

 مسلم رواه -  
(2)

 البخاري رواه -  
(3)

 ومسلم البخاري رواه -  
(4)

 .اإلمارة كتاب يف مسلم أخرجه -  
(5)

 .183ص/ سابق مصدر/  تصحيحية دراسات/  املؤلفني من جمموعة   
(6)

 184ص/  بريوت/ العرب الكتاب دار/  املوقعني إعالم/  القيم نبا   
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 على خروج أي يف يشاركوا مل فهم الرأي، هلذا اقفموا املعروفة املذاهب أصحاب األربعة األئمة موقف كان
 باألمر واملشورة النصح بتقدمي سامهوا وقد ـ ِّبم مرت اليت األحداث ةكثر  من الرغم على ـ زماهنم يف السلطة

 .(1)املنكر عن والنهي باملعروف

اعتمــدوا علــى قاعــدة ارتكــاب  فــإهنم الســابقة، بالنصــوص الســنة أهــل فقهــاء اســتدالل جانــب وإيل
أخف الضررين وتفويت أدىن املصـلحتني فقـالوا إن مـا يرتتـب علـى اخلـروج علـى احلكـام مـن املفاسـد أكـرب ممـا 

وأمـا اخلـروج علـيهم و قتــاهلم فحـرام بإمجـاع املســلمني : " يقـول اإلمـام النــووي ،لـى الصـرب علــى اجلـوريرتتـب ع
وأمجـع أهـل السـنة أنـه ال ينعـزل السـلطان  ،كرتـهذ و قد تظاهرت األحاديث مبعـىن مـا  ،وإن كانوا فسقة ظاملني

ات ذوإراقــة الــدماء وفســاد  لــك مــن الفــنتذبالفســق وســبب عــدم انعزالــه وحتــرمي اخلــروج عليــه مــا يرتتــب علــى 
 (2)"بقائه يفعزله أكثر منها  يففتكون املفسدة  ،البني

 حكم تكفير المسلم
إن مــن أكــرب املشــكالت الــيت يعــاين منهــا املســلمون اليــوم قيــام بعــض التنظيمــات اإلســالمية بتكفــري  

ع بكاملــــه و هجــــره بــــل إن الــــبعض دعــــا إىل تكفــــري اجملتمــــ ،الــــرأي يفطوائــــف مــــن املســــلمني املخــــالفني هلــــم 
 يفا النـوع مـن التكفـري يـؤدى إىل فسـاد كبـري ذوهـ ،جاهليـة يفاعتقادا مـنهم بـأهنم يعيشـون " التكفري واهلجرة"

افة إىل مـا يرتتـب باإلضـ ،فهو ال يقوم على بينة من القرآن والسنة بل هـو خمـالف لنصوصـهما ،اجملتمع املسلم
واحلكــم بتكفــري إنســان مســلم مل يظهــر  ،طوائــف متنــاحرةقتــل وتفتيــت وحــدة املســلمني إىل عليــه مــن فتنــة و 

عـد علـى إنسـان مسـلم بإخراجـه ضـرورة إَّنـا هـو افتئـات علـى اهلل وتشركا صرَيا أو ينكر معلوما مـن الـدين بال
يقـول رسـول اهلل صـلى اهلل  ،وهـو عمـل ينكـره اإلسـالم ،لـك مـن آثـارذمن امللة واحلكـم عليـه مبـا يرتتـب علـى 

وَف حــديث ثابــت بــن الضــحاك قــال  (3)"ال الرجــل ألخيــه يــا كــافر فقــد بــاء ِّبــا أحــدمهاا قــذإ: "عليــه وســلم
ب بـه ذقـال ومـن قتـل نفسـه بشـيء عـ كمـا فهـو بـاذمن حلـف مبلـة غـري اإلسـالم كا: "صلى اهلل عليه و سلم

 (4)"نار جهنم ولعن املؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله يف

رجـل رجـال  ال يرمـي: " لى اهلل عليـه وسـلم قـاله أن رسـول اهلل صـر رضي اهلل عنـذ ومن حديث أيب 
النصـوص فقـد  هذوإىل جانـب هـ ،(5)"لكذوال يرميه بالكفر إال ارتـدت عليـه إن مل يكـن صـاحبه كـ بالفسوق

                                 
(1)

 دراسات مركز/  املعاصر اإلسالمي الفكر إشكاليات يف حبث/  اإلسالم ميزان يف والعنف التكفري/ يالسعد حممد   
 1881/اإلسالم العامل

 12/228/شرح صحيح مسلم  (2)
 2325/ رواه ابن ماجة (3)
 أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان (4)
 أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان (5)
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لـك مــن األمــور اخلارجــة عــن تعــاليم الــدين يقــول ذر العلمــاء مــن مغبــة احلكــم علــى املســلمني بــالكفر وأن ذحـ
ال إلـه إال اهلل حممـد : لة ما أمكنك ما دامـوا قـائلنيبأما الوصية أن تكف لسانك عن أهل الق: "اإلمام الغزايل

ر أو بغـري ذب علـى رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم بعـذواملناقضـة جتـويزهم الكـ ،رسول اهلل غري مناقضـني هلـا
رجـع إىل إباحـة املـال التكفـري حكـم شـرعي ي: "ويقـول ،فإن التكفري فيـه خطـر والسـكوت ال خطـر فيـه ،رذع

النار فتارة يدرك بيقني وتارة بظـن غالـب وتـارة يـرتدد فيـه ومهمـا حصـل تـردد  يفوسفك الدم واحلكم باخللود 
 .(1)"واملبادرة إىل التكفري إَّنا تغلب على طباع من يغلب عليه اجلهل ،فالوقف فيه أوىل

 ،شـرعي يسـتند فيـه للسـماع فقـطإن احلكم بكفر شخص ال خيضع لتأويل أو اجتهاد وإَّنا هو أمـر  
 يقـــول القاضـــي ،فيهـــا لالجتهـــادلك فهـــو خاضـــع ألدلـــة شـــرعية ال جمـــال ذا احلكـــم تـــرتب عليـــه آثـــار و لـــذفهـــ

وقــال شــيخ  ،"الفصــل وكشــف اللــبس فيــه مــورده الشــرع وال جمــال للعقــل فيــه اذاعلــم أن حتقيــق هــ: " عيــاض
يســـتقل ِّبـــا العقـــل  الـــيتلـــك مـــن األحكـــام ذ إن الكفـــر والفســـق أحكـــام شـــرعية لـــيس: "اإلســـالم ابـــن تيميـــة

اهلل و رســوله صــلى اهلل عليــه  هوالفاســق مــن جعلــ ،اهلل ورســوله صــلى اهلل عليــه وســلم كــافرا هفالكــافر مــن جعلــ
 (2)"كما أن املؤمن واملسلم من جعل اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم مؤمنا ومسلما  ،وسلم فاسقا

ا احلكـم ذا احلكـم وآثـار هـذهـ إصـدار الكفـر ومـن لـه احلكـم يفبدقـة أنـواع ا و قد فصل العلمـاء ذه 
 يفوكل مـا أردت قولـه إن احلكـم بتكفـري املسـلمني وتفسـيقهم كـان سـببا  ،ا املقامذه يفكره ذ مل أجد حاجة ل

 .فيما بينهم االقتتالإثارة الفتنة وجلوء املسلمني إىل 

 :االقتتالأسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إلى 
 يفسـفك دمـاء اآلالف مـن املسـلمني  يفالعامل اإلسالمي وال زال فتنا عصفت بوحدته و سـببت شهد 

 ،باكســـتان وأفغانســـتان يففاألحـــداث الـــدائرة  ،هبيـــة أو طائفيـــة أو عرقيـــةذبقـــاع عديـــدة بســـبب صـــراعات م
ول الربيــع د يفومــا جيــري  ،ومــا شــهدته اجلزائــر مــن أحــداث داميــة مؤســفة ،العــراق يفوحــوادث القتــل اليــومي 

لــك يــدل علــى أن العــامل اإلســالمي قــد دخــل َف احنــراف خطــري عــن عقيدتــه وتعــاليم دينــه ذكــل   ،العــريب اآلن
و تـــدعو إىل الســـالم واحملبـــة  ،تـــدعو إىل حفـــظ الـــنفس اإلنســـانية وحتـــرمي قتـــل الـــنفس بغـــري حـــق الـــيتاحلنيـــف 
حول سيوفها مـن مواجهـة عـدوها إىل  الذيأصاب األمة وما  الذيلك يتساءل الناس اآلن ما ذول ،والتآخي

وَف املقدمــة تسـاءل العلمــاء والبــاحثون عـن أســباب جنــوح بعـض التنظيمــات اإلســالمية إىل  ،مواجهـة بعضــها
لـك أحبـاث كثـرية اجتهـت ذاإلجابـة عـن  يفوقـد كتبـت  ،لـك باسـم اجلهـادذجتويز قتـال املسـلمني والـدعوة إىل 

 .لك من التحليالتذ ،ي وبعضها سياسي أو اقتصادي اخله األسباب إىل مشارب متعددة بعضها فكر ذِّب
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األسـباب  يفول تلخيصـها افإين سأح ،ه التحليالتذه املسألة ووجاهة الكثري من هذونظرا لتشعب ه 
 :التالية

آراء العلمـاء  االعتبـار يف ذحماولة استلهام سرية السلف الصـاحل وتطبيـق النصـوص بصـورة حرفيـة دون أخـ .1
لك  يتم باعتبـار ديـِن وبعاطفـة قويـة تظهـر احلـرص علـى ذمآالت األفعال وكل عتبار مشوليتها ودون ا يف

ا ذملـا: "يقـول الـدكتور عمـر عبـد الـرمحن زعـيم مجاعـة اجلهـاد ،تطبيق شـعائر اإلسـالم دون نظـر إىل الواقـع
أبــدا مــن ال خنـاف  ،تعلمنــا أن ال خنــاف الـيته اآليــات الكثــرية ذاخرتنــاه هلـ ،ا الطريـق دون غــريهذاخرتنـا هــ

نــا القــرآن ما يعلذهكــ ،ال خنــاف إال اهلل ،ال خنــاف مــن دول الغــرب أو الشــرق ،وال حكومــة ظاملــة ،دولــة
 ففـيفمـن خـاف مـن الغـرب أو الشـرق  ،فالقضـية قضـية إميـان. . . . ه أساسـا مـن أسـس العقيـدة ويعترب 

  (1)"اهلل وحده علمنا القرآن أننا خناف ،إميانه غرض أو مرض يف ،إميانه دخل

رتس حــول قضــية و غــرق فيهــا وغــض فكــل تنظــيم متــ ،عــدم مشوليــة الفهــم والنظــر إىل النصــوص الشــرعية .2
والـبعض مـن  ،عن آراء كثرية أخـرى ختالفـه متسك برأي وغض الطرفوالبعض  ،النظر عن أن يرى غريها

الوحيــد  هوأنــ ،الســاحة إال هــو يفبــالنفس حــىت مل يعــد يــرى  االعتــداد يفه التنظيمــات بــالغ ذأصــحاب هــ
القتـــــال حـــــال جلميـــــع املشـــــكالت املعاصـــــرة  يففاجلماعـــــات اجلهاديـــــة مـــــثال رأت  ،ميثـــــل اإلســـــالم الـــــذي

وتوسعت فيه حىت أباحته لقتـال املسـلمني مسـاواة هلـم  ،غريه يففاستغرقت فيه حىت صارت ال ترى حال 
حيــث رأت  الفهــم واالســتنباط يفوقصــر  ،مــنهج التفكــري يفلــك م مــن خــالل خلــل ذو كــل  ،بالكفــار

ا انتقلنـــا إىل مجاعــــة ذوإ ،ممارســــاهتا قيـــام للدولـــة اإلســــالمية وحتقيـــق للعـــدل والســــالم يفه اجلماعـــات ذهـــ
وأن  ،واعتقــدوا أن رجــوع اخلالفــة كفيــل حبــل مشــكالت األمــة ،التحريــر فــإهنم احنــازوا إىل قضــية اخلالفــة

ب لفهـم زئة النصـوص والتعصـالتنظيمات فتج ا بقيةذوهك ،رجوع اخلالفة واجب على كل مسلم حتقيقه
لــك مــن اخللــل املنهجــي املفضــي إىل االحنــراف عــن تعــاليم ذمعــني وعــدم االســتماع إىل آراء العلمــاء كــل 

 .اإلسالم وقيمه

ه التنظيمـات قـائم علـى االمتثـال ذعدم القدرة على احلوار وعدم الرغبة َف فـتح احلـوار أصـال ألن فكـر هـ .6
الســتفادة مــن آراء العلمــاء اه التنظيمــات ذا املــنهج يفقــد هــذوهــ ،رشــدالتــام لــرأي األمــري أو القائــد أو امل

االعتبــار أن معظــم قيــادات التنظيمــات  يفنا ذا أخــذوإ ،يــد األمــري يفوجيعــل الســلطة مطلقــة  ،املختصــني
األحكــــام مــــن أدلتهــــا  إنــــزالالقــــادرين علــــى  يالفقهــــ االختصــــاصاإلســــالمية املعاصــــرة ليســــوا مــــن أهــــل 

ه القيـادات مـع ذاالعتبـار أيضـا عـدم تواصـل هـ يفنا ذوأخـ ،العلـوم التطبيقيـة يفصـون فهـم خمت ،التفصيلية

                                 
7
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ه التنظيمــات هــي الــىت ذالعلمــاء الربــانيني وعــدم فــتح احلــوار معهــم لعرفنــا أن مشــكلة القيــادة َف بعــض هــ
 .قادهتا إىل ممارسة العنف وجتويز قتال املسلمني

 يفففهــم الواقــع جــزء مهــم  ،ه التنظيمــاتذج بعــض هــمــنه يفعــدم اعتبــار فهــم الواقــع ومــآالت األفعــال  .4
فكـــل عمـــل جيلـــب  ،تقريـــر األحكـــام والنظـــر إىل مـــآالت األفعـــال مـــرتبط مبصـــلحة األمـــة أفـــراد ومجاعـــات

ه اجلماعـات مـن اقتتـال ذوبـالنظر إىل مـا تقـوم بـه بعـض هـ وال يؤدى ملصـلحة شـرعية غـري جـائز، مفسدة
لــــك متعلقــــة بــــالكثري مــــن مقاصــــد الشــــريعة واحلفــــا  علــــى ذبــــني املســــلمني فــــإن املفاســــد املرتتبــــة علــــى 

وقــد  ،وهــي ال تتعلــق ِّبــا مــن جانــب الفــرد وإَّنــا يتعلــق النظــر فيهــا إىل جممــوع األمــة ،الضــرورات اخلمــس
 ،ه األعمــال الكثــري مــن املفاســد علــى املســتوى الــداخلي لألمــة وعلــى املســتوى اخلــارجي أيضــاذأورثــت هــ
 ،والتفكـــك الـــداخلي لألمـــة ،وغيـــاب البيئـــة املناســـبة للـــدعوة ،الـــدعاة ه املفاســـد التضـــييق علـــىذوأهـــم هـــ

 (1).وجرأة األمم األخرى على اإلسالم واملسلمني

فـــاجملتمع يقســـم إىل حمـــورين حمـــور  ،تعتمـــدها بعـــض التنظيمـــات الـــيتالنظـــرة الثنائيـــة إىل الكـــون و اجملتمـــع  .0
ه النظـــرة الثنائيـــة ذوهـــ ،ياطني أو مالئكـــةوأفـــراده إمـــا شـــ ،وهـــو إمـــا مـــؤمن وإمـــا كـــافر ،الشـــر وحمـــور اخلـــري

نظــر هــؤالء شــيطان وعــدو جيــب حماربتــه  يففــاآلخر  ،تصــنيف األفــراد واجملتمعــات يفســيئة  اخلفــت آثــار 
ــــردا أو جمتمعــــا أو حاكمــــا نغــــالق الفكــــري الا أدى إىل احتكــــار احلــــق والصــــواب واذوهــــ. ســــواء كــــان ف

وقـــف الطـــرف اآلخـــر باعتبـــاره ث عـــن تصـــحيح ملاملـــنهج اســـتوجب البحـــ اذو هـــ. واالنعـــزال عـــن اجملتمـــع
و  ،دفاعــا عــن الــدين كمــا يــراه هــو (2)،ضــده اجلهــاد وإعــالن ،ومــن مث اســتوجب حماربتــه ،الباطــل والكفــر

 .إقامة الدولة اإلسالمية كما يتصورها

اجملتمعــات املســلمة تنتشــر  فــبعض ،تمــع املســلماجمل يف" مظــاهر االســتفزاز"انتشــار مــا ميكــن أن نســميه ب .3
واألفــالم  ،والتــربج ميــأل الشــوارع والعــري ،نــاة حيــث اخلمــور واملخــدرات تبــاع عليهــا احملرمــات بصــورة مثــري ف

لـك يـدفع الشـباب ذفكـل  ،ه املخالفـاتذوال يوجـد الـرادع لكـل هـ ،اخلليعة ال تغادر شاشات التلفيزيـون
 ،فاعـا عـن حرمـة الـدينممارسـة العنـف د يفوقد يندفع إىل التطـرف ويقـع  ،للرفض هاملسلم املتحمس لدين

تفـتح اجملـال لنقـد املقدسـات حبجـة  والـيتبعـض اجملتمعـات  يفلك انتشـار الثقافـة العلمانيـة ذويضاف إىل 
  ،ه الثقافـة الفاسـدة بعضـهم بالكلمـة وبعضـهم بالفعـلذمما يدفع املثقفني املسـلمني إىل مواجهـة هـ ،احلرية

مـن اعتــداء علــى الرسـول صــلى اهلل عليــه وســلم  كمـا أن انتهــاك بعــض الـدول األوروبيــة حلرمــة املقدســات
ه ذدفــع الشــباب املســلم إىل مواجهــة هــ يفكــان عــامال قويــا   ،أو شــتم للقــرآن الكــرمي حبجــة حريــة التعبــري
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ه املظـاهر االسـتفزازية مـن أعمـال عنـف مـا كانـت لتحـدث ذعـن هـ نـتجوقد رأينـا مـا  ،الثقافة االستفزازية
 .دين والقانون واألخالقه املمارسات اخلارجة عن الذلوال ه

ــــة  يفضــــنك احليــــاة  .7 بعــــض اجملتمعــــات املســــلمة وانتشــــار الفســــاد السياســــي واالقتصــــادي وانعــــدام العدال
تـوفر  الـيته مـن األمـور ذكـل هـ  ،وانعـدام االسـتقرار السياسـي واالقتصـادي ،وانتشـار البطالـة ،االجتماعية
ه املظـاهر السياسـية ذن متارس فيه رفضـها هلـتبحث عن مكا اليتسبا لتفريخ اجلماعات اليائسة مناخا منا

يراها هـؤالء لعـالج الفسـاد بإزالـة الدولـة أو  اليتوقد يكون اجلهاد أسهل الوسائل  ،واالقتصادية الفاسدة
 .خبلخلة اجملتمع وتفريقه مبا يعلنون من أحكام ال تتناسب وطبيعة ومقاصد اجلهاد كما رمسها اإلسالم

ه ذفهــ ،ِّبــا بعــض احلكومــات اإلســالمية ملواجهــة بعــض التنظيمــات اإلســالمية تقــوم الــيتاملعاجلــة األمنيــة  .2
ــــك ذه التنظيمــــات و ذمواجهــــة هــــ يفاحلكومــــات تتطــــرف أيضــــا  يب ذعلــــى الســــجون والتعــــ باالعتمــــادل

والتنكيل ِّبم مما يولد أفعاال مضادة تدفعهم وتدفع املتعاطفني معهـم إىل مزيـد مـن التكفـري واملواجهـة مـع 
عنـدما م التوجـه إىل فـتح آفـاق احلـوار معهـم  هالتجربتني املصرية والليبية أنـ يفوقد رأينا  ،ه احلكوماتذه

ـــة العلمـــاء املختصـــني واإلطـــالع علـــى  ومتكيـــنهم مـــن مراجعـــة أفكـــارهم وتـــوفري اجلـــو املناســـب هلـــم مبقابل
هلـم مواقـف  تغريت نظرهتم إىل كثـري مـن القضـايا وصـارت ،الفقه اإلسالمي يفالكتب  واملراجع املعتمدة 
ليبيــا كتــاب  يفوقــد صــدر عــن اجلماعــة اإلســالمية  املقاتلــة  ،بــدايات حيــاهتم يفمناقضــة متامــا ملــا اعتــربوه 

قــال عنــه الشــيخ " م اجلهــاد واحلســبة واحلكــم علــى النــاسيمفــاه يفدراســات تصــحيحية "مهــم جــدا مســي 
متفقــة مــع مــا قــرره أهــل  ،روحــةه الدراســة حــول القضــايا املطذهــ يفدونــت  الــيتالنتــائج ": ســلمان العــودة

واستأنســت بــأقوال األئمــة والعلمــاء مــن املتقــدمني  ،العلــم والســنة وقــد اعتمــدت علــى األدلــة الصــحيحة
وظهـــر فيهــا اإلشــفاق علـــى  ،معاجلتهــا يفواهلــدوء  ،لغتهـــا ونتائجهــا يفواتســمت باالعتــدال  ،واملتــأخرين
غـري  االنـدفاعن بعض أفراده وفئاته شيء مـن َيدث م والذي ،وخاصة على الشباب املسلم ،األمة عامة

نعومـة  ذوتربـوا منـ ،ه النتائج عادية عند أقوام نشئوا عليهاذاملدروس واحلماس غري املنضبط ولئن كانت ه
 ،اتيـــةذوتعاليـــا علــى اهلـــوى وال ،وتقــوى هلل تعـــاىل ،فإهنـــا تعـــد شــجاعة حممـــودة ،أظفــارهم علـــى مفاهيمهــا

وقــال عنــه الشــيخ  ،(1)"صــل إىل املقصــودآخــر مث بــداهلم أنــه ال يو ا طريقــا حــني تصــدر مــن إخــوة ســلكو 
واتبعــوا منــاهج العلمــاء  ،كنــوز القــرآن والســنة ومقاصــد الشــريعة  يفلقــد غــاص املؤلفــون : "أمحــد الريســوين

وهــا هــم اليــوم يقــدمون  ،والتزمــوا مــا عليــه مضــى ســبيل املــؤمنني ،واقتطفــوا مثــار األئمــة املتبعــني ،الراســخني
 ،وحصــيلة مناقشــاهتم ومشــاوراهتم ،حصــيلة علمهــم وجتــربتهم ،انتــأو املعرضــني لإلفت ،ملفتــوننيللشــباب ا
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واحلكمــــة واملوعظــــة  ناالتــــزاو  االعتــــدالهلمــــوا إىل الســــنة واجلماعــــة هلمــــوا إىل : وهــــا هــــم ينــــادون اليــــوم
 .(1)احلسنة

فقـه "ت يعـرف به األعمـال وغريهـا ممـا قـام بـه بعـض اجلماعـات اإلسـالمية مـا بـاذا وقد أسست هـذه
ه التنظيمات عن أسـلوب العنـف واجتهـوا إىل الـدعوة ذمن خالله  عدل كثري من شباب ه والذي" املراجعات

لــك بفضـل االبتعــاد عـن مــنهج العنــف ذقـد م كــل و  ،باحلكمـة واملوعظــة احلسـنة كمــا أمــر اهلل سـبحانه وتعــاىل
ومـن  –إننـا اليـوم : "ه الدراسـاتذاب هـيقـول أصـح ،ه التنظيمات  وفتح أبواب احلـوار معهـمذمواجهة ه يف

هـــب ذو  ،حصـــلت يف بالدنـــا الـــيتكر املواجهـــات ذ عنـــدما نتـــ نشـــعر باألســـى العميـــق –ليبيـــا  يفواقـــع جتربتنـــا 
ويــزداد األمــر ســوءا حــني تســتحكم الغفلــة مــن نــور العلــم يف ظــل غيــاب العلمــاء  ،ا البلــدذضــحيتها أبنــاء هــ

فهـل يـأيت اليـوم الـذي  ،واالحتكام إىل السالح ،جربة ومجوح العاطفةفتجتمع قلة العلم وضحالة الت ،الربانيني
لتنصـرف اهلمـم  ،نرى فيه بوادر الوفاق بني اجلميع على كلمـة سـواء هـي كلمـة ال إلـه إال اهلل حممـد رسـول اهلل

وتصــطف  ،واعد املخلصــة لبنــاء بــالد املســلمني احملتاجــة جلهــد كافــة أبنائهــاســر الوتشــم ،خلدمــة ديــن اإلســالم
 (2)"الصفوف للدفاع عن املقدسات ضد أي غاصب أو طامع
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 :خاتمة
أن إباحــــة قتــــال املســــلمني لبعضــــهم أن قتــــل املســــلم ال جيــــوز إال حبــــق و ه الورقــــات بــــالقول بــــذوخنــــتم هــــ

لــك إىل تأويـــل لــبعض النصــوص فإنـــه يعتــرب خمالفــة إلمجـــاع ذومهمـــا اســتند  ،وممارســته هــو خـــروج عــن الــدين
ميني أو املعاهـــدين إَّنـــا هـــو إشـــاعة ذالـــ أولـــك مـــن إزهـــاق ألرواح املســـلمني ذعلـــى وأن مـــا يرتتـــب  ،العلمـــاء
ينبغـي علـى احلـاكم املسـلم أن يواجهـه باحلكمـة واملوعظـة  ،األرض وبغي على اجملتمع وإثارة للفتنـة يفللفساد 

 .احلسنة أوال، مث بالقتال ثانيا كما نصت الكثري من النصوص، وعلى املسلمني طاعته يف ذلك

جهـاد مهمـا قيـل فيـه مـن تـأويالت؛  ألن تعريـف ا أن هذا النوع من القتال ال ميكن أن يطلق عليه كم
مـــن املغالطـــات الـــيت أضـــرت  وإطـــالق لفـــظ اجلهـــاد عليـــه إَّنـــا هـــواجلهـــاد وأحكامـــه وغاياتـــه ال تنطبـــق عليـــه، 

 .مبصطلح اجلهاد ذاته، وأضرت بصورة اإلسالم واملسلمني

ــَك ُهــْم أُولُــو المــِذيَن يَ }جعلنــا اهلل مــن  ــَك المــِذيَن َهــَداُهُم اللمــُه َوأُولَِئ ْســَتِمُعوَن اْلَقــْوَل فـََيتمِبُعــوَن َأْحَســَنُه أُولَِئ
 [12: الزمر]{ اأْلَْلَبابِ 

 

 واهلل اهلادي إىل سواء السبيل
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 :مقترح القرار
حلادية والعشرين املنعقدة يف إن جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته ا

م، بعد اطالعه على 12/11/2516هـ املوافق 10/1/1460الرياض، باململكة العربية السعودية يف 
وبعد استماعه للمناقشات اليت دارت ( التقاتل بني املسلمني باسم اجلهاد)البحوث املقدمة يف موضوع 

 :حوله؛ قرر اآليت

 .م اإلسالم، وهو أصل من أصول الشريعة اإلسالميةاجلهاد يف سبيل اهلل ذروة سنا :أوال

اإلمام أو ويل األمر هو املختص بإعالن اجلهاد ووضع ترتيباته، وال جيوز لألفراد تويل ذلك إال  :ثانيا
 .بتفويض من اإلمام أو ويل األمر

والفتنة،  ال جيوز قتل امرئ مسلم إال حبق، ومن رفع سالحه لقتال املسلمني صار من أهل البغي :ثالثا
 .جيب ردعه بالقول أوال، مث بالقتال إذا لزم األمر

، على احلاكم املسلم أن يردع الذين يرفعون سالحهم يف وجه املسلمني، وأن يردهم إىل احلق :رابعا
ومن ينضوون حتت  ياإلسالماعته يف ذلك حفاظا على اجملتمع وإن استلزم األمر قتاهلم، وعلى املسلمني ط

 .لى وحدة األمة اإلسالميةوحفاظا ععهده، 



 

 والعشرون احلادية الدورة

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 م3154 -هـ 5341

 

 

 

 

 التقاتل بني املسلمني

 باسم اجلهاد
 

 

 

 

 إعداد

 الدكتور أمحد بن عبد العزيز احلداد

 كبري مفتني مدير إدارة اإلفتاء

 بدائرة الشئون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
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 سم اهلل الرمحن الرحيمب

 إليه الدعوة وجعل العاملني، من أحبه من به وأكرم العاملني، رب هلل خالصا الدين جعل الذي هلل احلمد
 والسالم والصالة املسلمني، من اصطفاه من به وخص للمعتدين، قامعا اجلهاد وجعل أمجعني، للناس عامة
 وصحابته امليامني، الغر آله وعلى اليقني، أتاه حىت جهاده حق اهلل يف جاهد من واآلخرين، األولني سيد على

 .الدين يوم إىل بإحسان هلم والتابعني اجملاهدين،

(: باب: ) فقال ترمجة البخاري روى ملا القيامة؛ يوم إىل الزمة وفريضة ماضية، شريعة اجلهاد فإن : وبعـد
 يوم إىل اخلري نواصيها يف معقود اخليل : " صلى اهلل عليه وسلم النيب لقول والفاجر الرب مع ماض   اجلهاد
 .له سهم ال من خاب وقد 2الثمانية اإلسالم أسهم من وهو1 " القيامة

 وهو مدع يدعيه ال حىت أحكامه، لتعرف تفصيلي، وفهم تأصيلي، فقه من له بد فال كذلك؛ إنه وحيث 
 والفساد البعيد، الضالل هو وذلك وأضل، فضل غريه، وغرر نفسه، على لبَّس قد فيكون أهله، من ليس

 .العريض

 هذه يف املدرجة املهمة موضوعاته أحد املوضوع هذا جبعل صنعا الدويل اإلسالمي الفقه جممع أحسن وقد
 له املدَّعون أصبح وقد الناس، من كثري فيه خيوض الذي الساعة حديث فإنه – والعشرين احلادية - الدورة
  .استبيان أو مسوغ وال برهان، وال بينة غري من ُكثر،

 وال البحث يف جهدا أل ومل ورأيي، فكري فيه فأعملت فيه، بالبحث أسهم أن مشكورا مين وقدطلب
 .املتميزة بالدالئل املوجزة الورقات هذه فكانت االختصار، وجه على والرتتيب بالتحرير وسعا ادخرت

  .وصحبه وآله حممد سيدنا على وبارك وسلم اهلل وصلى ويرضاه، حيبه ملا اجلميع يوفق أن أسأل واهلل

*     *     * 

  
                                                           

هذه الرتمجة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود وأبو يعلى مرفوعا : قال احلافظ ابن حجر( 82/ 4)صحيح البخاري   1
مل يسمع من أيب هريرة ويف الباب عن أنس أخرجه سعيد بن وموقوفا عن أيب هريرة وال بأس برواته إال أن مكحوال 

واحلديث رواه البخاري يف اجلهاد والسري ( 66/ 6)فتح الباري البن حجر . منصور وأبو داود أيضا ويف إسناده ضعف
 .عن عروة بن أيب اجلعد البارقي رضي اهلل تعاىل عنه  8176 : برقم

اإلسالم سهم، والصالة سهم، والزكاة سهم، : اإلسالم مثانية أسهم »: الكما جاءعن حذيفة رضي اهلل تعاىل عنه ق  2
واحلج سهم، وصوم رمضان سهم، واألمر باملعروف سهم، والنهي عن املنكر سهم، واجلهاد يف سبيل اهلل سهم، وقد 

ان والتوحيد باب رواه البزار كما يف املطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقالين، كتاب اإلمي «خاب من ال سهم له 
 . 8717 : عالمات اإلميان، حديث رقم
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 :تعريف الجهاد لغة
 َجْهدا األمر يف َجهد مصدر والطاقة، الوسع وهو - وفتحها املعجمة بضم – اجلهد من مأخوذ اجلهاد

 . 1الطلب يف غايته، بلغ حىت طلب إذا " نفع " باب من

 نفسي جهدت :يقال يقاربه، ما عليه حيمل مث املشقة أصله والدال واهلاء اجليم ( جهد: ) فارس ابن قال
 .] 172:التوبة[  ﴾ ُجْهَدُهمْ  ِإالَّ  َيَُِدونَ  اَل  َوالَِّذينَ  ﴿  :تعاىل اهلل قال الطاقة واجلهد وأجهدت،

 كل بذل أو اجلهد، حتمل يف قابلته إذا العدو جاهدت مصدر اجلهاد: 3الفقهاء أنيس يف القينوي وقال
غرب يف كذا الكفار قتال على اإلسالم يف غلب مث صاحبه، دفع يف طاقته أي جهده منكما

ُ
 .4امل

 اهلل سبيل يف وجاهد الصلبة، األرض بالفتح اجلهاد الطاقة، والضم بالفتح واجلهد اجلهد: 5الصحاح ويف 
 .اهـ .واجملهود الوسع بذل والتجاهد واالجتهاد وجهادا، جماهدة

 .العدو مدافعة يف الوسع استفراغ واجملاهدة؛ اجلهاد :األصفهاين الراغب قال

 .الطريقة وهي سرية مجع التحية، املثناة وفتح السني بكسر السِّرَي  :له ويقال 

 من متلقاة فيه املذكورة األحكام ألن السري؛ بكتاب وترمجوه يسري، سار من إهنا  :يقال  :الرافعي قال 
 بعضهم وترمجه وأحكامه اجلهاد يف الكالم به ومقصودهم غزواته، يف صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول سرية

 .6اجلهاد بكتاب

 نقلت مث والركوب، للجلوس والرِّكبة كاجلِلسة السري، من احلالة وهي سرية مجع السري :الفقهاء أنيس ويف
 وأن العدو، إىل السري أمرنا أول ألن املغازي؛ أمور على الشرع لسان يف غلبت مث واملذهب، الطريق معىن إىل

 . "والكفار العداة ومع واألنصار الغزاة مع ومعامالته اإلمام سري هبا املراد

 :تعريف الجهاد شرعا
 .7اهلل كلمة إلعالء الكفار قتال  :بأنه الفقهاء لسان يف اجلهاد يعرف

                                                           

 .788املصباح املنري ص   1
 (.426/  7)مقاييس اللغة   2
 (.727/  7)أنيس الفقهاء   3
َُطرِّزِّى   4

وانظر ( هـ676: املتوىف)لناصر بن عبد السيد أىب املكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين اخلوارزمي امل
 منه( 7/71)

 (.8/466)وانظر ( هـ373: املتوىف)أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب   5
 (.767/  7)املفردات يف غريب القرآن   6
 (.767/  3)هتذيب االمساء   

 (.818/  8)الفواكه الدواين   7
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 أخرجه كما صلى اهلل عليه وسلم النيب عليه نص الذي التعريف ألنه التعاريف؛ أمجع التعريف وهذا
 صلى اهلل عليه وسلم النيب إىل جاء رجالا  أن عنه، تعاىل اهلل رضي األشعري موسى أيب حديث من الشيخان

 اهلل سبيل يف فهو العليا هي اهلل كلمة لتكون قاتل من  :قال ...اهلل؟ سبيل يف القتال ما اهلل رسول يا  :فقال
 .1وجل عز

 .2والشيطان النفس جهاد على أيضا ويطلقاإلسالم،  لنصرة الكفار قتال  :هو أيضا ويقال

 .3خاصة الكفار قتال  :هو  :أيضا ويقال 

 .4مطلق عموم القتال وبني فبينه وغريهم، الطريق وقطاع البغاة من املسلمني خبالف :البهويت زاد 

 .وأحكامه مقصده يف منهما واحد كل ويفرتق قتال، منهما كل كون يف َيتمعان أي

 :تقسيم الجهاد
 :قسمني إىل اجلهاد ينقسم
 .والشيطان واهلوى النفس جهاد :األول
 .تعاىل اهلل كلمة إلعالء الكفار قتال :الثاين

 :جهاد النفس والهوى والشيطان: القسم األول
 واملشقة، اجلهد من األمور هذه حماربة يف ملا واهلوى؛ والشيطان النفس معركة يف اجلهاد مصطلح يدخل 

 أربع فاجلهاد » :فقال مراتب أربع إىل اجلهاد تعاىل اهلل رمحه القيم ابن قسم وقد هللك، ذلك املرء يفعل مل ولو
 يف مراتب مرتبة لكل ذكر مث املنافقني، وجهاد الكفار، وجهاد الشيطان، وجهاد النفس، جهاد :مراتب
 .5نفسها

 عن  7ضعيف بسند 6الزهد يف البيهقي أخرجه ما اجلهاد؛ من والنفس الشيطان جماهدة لكون ويشهد
: صلى اهلل عليه وسلم فقال غزاة، قوم صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول على قدم  :قال عنه اهلل رضي جابر عن

 العبد جماهدة  :قال األكرب؟ اجلهاد وما  :قالوا ". األكرب اجلهاد إىل األصغر اجلهاد من مقدم خري قدمتم "
 : هواه

                                                           

 .3676: ، ومسلم يف اإلمارة برقم788: البخاري يف العلم برقم  1
 (.717/  6)نهج حاشية اجلمل على شرح امل  2
 (.671/  7)شرح منتهى اإلرادات   3
 (.38/  3)كشاف القناع   4
 (.7/ 3)انظر زاد املعاد يف هدي خري العباد   5
 . 326 : فصل يف ترك الدنيا وخمالفة النفس واهلوى حديث رقم  6
 .مع التيسري للمناوي( 8/76)كما بينه السيوطي يف اجلامع الصغري   7
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 بني الىت نفسك عدوك إمنا أجر، به لك كان قتلته إن الذى عدوك ليس : "الثورى سفيان قال ولذلك
 .1 عدوك تقاتل مما أشد هواك فقاتل جنبيك،

 قال كما بالسوء، أمارة كانت وإال واهلدى، احلق على تستقيم حىت جماهدة إىل حتتاج النفس أن ريب وال
 حىت خترج وال . ]63: يوسف[ ﴾ َرِحيم   َغُفور   َريبِّ  ِإنَّ  َريبِّ  َرِحمَ  َما ِإالَّ  بِالسُّوءِ  أَلَمَّارَة   النـَّْفسَ  ِإنَّ  ﴿  :سبحانه

 :بعضهم قال كما تامة، جماهدة بعد إال مطمئنة أو لوامة تكون

 ينفطم تفطمه وإن الرضــاع حـب        على شب هتمله إن كالطفل والنفس

 فَُأولَِئكَ  نـَْفِسهِ  ُشحَّ  يُوقَ  َوَمنْ  ﴿  :سبحانه قال كما مفلحا جماهدهتا يف جنح من الكرمي القرآن مسى وقد
 . ]7: احلشر[  ﴾ اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ 

 يف جبهادها لريقى العقالء البالغني املسلمني على كفاية فرض النفس جهاد :وغريه الباجي قال ولذلك
 .2الرديئة الصفات من استطاع ما وتطهري الطاعة درجات

 ابن من َيري فهو تامة، مبجاهدة إال وإضالله ومكره إغوائه من للمرء انفكاك ال فإنه الشيطان؛ وكذلك
 حىت آدم بين بإغواء العهد نفسه على أخذ لإلنسان، لدود عدو وهو  3احلديث يف صح كما الدم جمرى آدم
 منها الكرمي كتابه من كثرية آيات يف ومكره عداوته من تعاىل اهلل حذرنا كما اجلحيم، يف معه يكونوا حىت
ُذوهُ  َعُدو   َلُكمْ  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ  ﴿  :سبحانه قوله َا َعُدوًّا فَاختَِّ   ﴾ السَِّعريِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  لَِيُكونُوا ِحْزبَهُ  يَْدُعو ِإمنَّ

 َوِإمَّا ﴿  :سبحانه قال كما منه باالستعاذة وذلك ومكره، عداوته اتقاء طريق إىل وأرشدعباده. ]6: فاطر[
َزَغنَّكَ   وطرقه؛ خطواته اتباع عدم وإىل .]866: األعراف[  ﴾ َعِليم   مسَِيع   ِإنَّهُ  بِاللَّهِ  فَاْسَتِعذْ  نـَزْغ   الشَّْيطَانِ  ِمنَ  يـَنـْ

 وقال. ]762: البقرة[  ﴾ ُمِبني   َعُدو   َلُكمْ  ِإنَّهُ  ْيطَانِ ــالشَّ  ُخطَُواتِ  تـَتَِّبُعوا َواَل  ﴿  :شأنه جل قال كما
 بِاْلَفْحَشاءِ  يَْأُمرُ  فَِإنَّهُ  الشَّْيطَانِ  ُخطَُواتِ  يـَتَِّبعْ  َوَمنْ  الشَّْيطَانِ  ُخطَُواتِ  تـَتَِّبُعوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا ﴿  :بحانهــــــــس

 سيوردكم ألنه  4إليه يدعوكم الذي الطريق َتْسلكوا ال أي طرقه، هي وخطواته . ]87: النور[ ﴾ َواْلُمْنَكرِ 
ُهمُ  ِعَباَدكَ  ِإالَّ  .َأمْجَِعنيَ  أَلُْغِويـَنـَُّهمْ  فَِبِعزَِّتكَ  ﴿ :بقوله سبحانه لربه بذلك عهد كما اهلالك موارد  اْلُمْخَلِصنيَ  ِمنـْ

  . ]23، 28: ص[  ﴾

  

                                                           

 (.876/ 76)خارى البن بطال شرح صحيح الب  1
 (.8/776)التيسري شرح اجلامع الصغري للمناوي   2
ومسلم،    7767 : هل يدرأ املعتكف عن نفسه، حديث رقم: أخرج البخاري يف مواضع منها كتاب االعتكاف باب  3

من حديث أنس رضي   4734 : كتاب السالم باب بيان أنه يستحب ملن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته حديث رقم
 . اهلل تعاىل عنه

 (.847/ 7)معاين القرآن وإعرابه للزجاج   4
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 إغوائه، وطرق مداخله، مبعرفة وذلك شديدة، مبجاهدة إال عداوته وشر ومكره كيده من املرء ينجو وال
 .عدو كل كشأن أبدا خبري يأمر ال فإنه

 ألنه اتباعه؛ وعن احلق مساع عن أصمَّه املرء على سيطر ما وإذا اهلل، سبيل عن يضل فإنه اهلوى وكذلك
 سواء عن يضل ألنه اتباعه؛ من العباد تعاىل اهلل حذر وقد واملنكر، الباطل ويزين احلسن ويقبح القبيح حيسن

 اتَـَّبعَ  ممَّنِ  َأَضلُّ  َوَمنْ  ﴿ :شأنه عز وقال. ]736: النساء[  ﴾ اهْلََوى تـَتَِّبُعوا َفاَل  ﴿  :سبحانه قال كما السبيل،
 َأَضلُّ  َوَمنْ  ﴿  :سبحانه قال كما منه، أضل أحد ال :واملعىن. ]66: القصص[  ﴾ اللَّهِ  ِمنَ  ُهداى بَِغرْيِ  َهَواهُ 
 . ]66: القصص[  ﴾ الظَّاِلِمنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي اَل  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  ِمنَ  ُهداى بَِغرْيِ  َهَواهُ  اتَـَّبعَ  ممَّنِ 

 املصطفى به جاء ملا تبعا يكون حىت شديدة مبجاهدة إال منه يتخلص فال اإلنسان على مسيطر واهلوى
 ال : "بقوله صلى اهلل عليه وسلم النيب أخرب كما وصحيحه اإلميان صريح حيقق وعندئذ ،صلى اهلل عليه وسلم

 .1" به جئت ملا تبعا هواه يكون حىت أحدكم يؤمن

 العدو جماهدة خبالف حياته، مدة املرء ملالزمتها وشاقة شديدة واهلوى والشيطان النفس فمجاهدة
 كهذه باملرة يكون ال وقد بغريه، يُكفى وقد جماهدته، للمرء يتهيء وقد وقت، دون وقتا يكون الذي اخلارجي
 آخرى، تلقفته واحدة من سلم فإن باملرء، حمدقة فإهنا الثالثة هذه خبالف سيأيت، كما شروطه لفقد األيام،

 على متوقف واآلخرة الدنيا يف وفوزه وجناحه وفالُحه العاملني، رب هلل واملراقبة اجملاهدة بكمال إال ينفك فال
 تقدم كما مشقة، جهد فيه ما بذل هو اجلهاد فإن وحقيقة، حبق األكرب اجلهاد من جهادها فكان جماهدهتا،

  !املالزمة؟ املشاق هذه من أكرب مشقة وأي تعريفه، يف

 يف  َوَجاَهُدوا َوَهاَجُروا آَمُنوا الَِّذينَ  ﴿ :عنهم تعاىل اهلل قال الذين اجملاهدين بدرجة صاحبها يكن مل وإن
 : شأهنم يف وقال . ]86: التوبة[ ﴾ اْلَفائُِزونَ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ  اللَّهِ  ِعْندَ  َدَرَجةا  أَْعَظمُ  َوأَنـُْفِسِهمْ  بَِأْمَواهلِِمْ  اللَّهِ  َسِبيلِ 

رُ  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي اَل  ﴿  اللَّهُ  َفضَّلَ  َوأَنـُْفِسِهمْ  بَِأْمَواهلِِمْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  يف  َواْلُمَجاِهُدونَ  الضََّررِ  أُويل  َغيـْ
 َعَلى اْلُمَجاِهِدينَ  اللَّهُ  َوَفضَّلَ  احلُْْسىَن  اللَّهُ  َوَعدَ  وَُكالًّ  َدَرَجةا  اْلَقاِعِدينَ  َعَلى َوأَنـُْفِسِهمْ  بَِأْمَواهلِِمْ  اْلُمَجاِهِدينَ 

ا َأْجراا اْلَقاِعِدينَ  : صلى اهلل عليه وسلم قال كما اإلميان بعد األعمال أفضل وكونه . ]76: النساء[ ﴾ َعِظيما
: وسلم عليه اهلل صاىل قال كما اجلنة درجات أعلى يف اجملاهدين وكون  2"سبيله يف واجلهاد باهلل اإلميان "

                                                           

والبيهقي يف املدخل إىل   74 : السنة البن أيب عاصم، باب ما َيب أن يكون هوى املرء تبعا ملا جاء به حديث رقم  1
من حديث عبد اهلل   741 : السنن الكربى، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس يف موضع النص حديث رقم

من حديث وائل بن حجر رضي   43 : رفع اليدين برقمبن عمرو بن العاص رضي اهلل تعاىل عنهما، والبخاري يف جزء 
 . اهلل تعاىل عنه

من حديث أيب ذر   744 : صحيح مسلم، كتاب اإلميان باب بيان كون اإلميان باهلل تعاىل أفضل األعمال، حديث رقم  2
 .رضي اهلل تعاىل عنه
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 السماء بني كما الدرجتني بني ما ، اهلل بيلــــس يف للمجاهدين اهلل أعدها درجة، مائة اجلنة يف إن "
 .1 ... "واألرض

 . ]12: احلج[  ﴾ ِجَهاِدهِ  َحقَّ  اللَّهِ  يف  َوَجاِهُدوا ﴿  :قوله مبثل هبا تعاىل اهلل أمر اليت اجملاهدة من لكنه
 به، اهلل أمر ما مجيع امتثال إىل إشارة هو  :وقيل  .الكفار جهاد به عىن  :قيل تعاىل اهلل رمحه القرطيب قال

 يف الشيطان وجاهدوا اهلوى، عن وردوها اهلل طاعة يف أنفسكم جاهدوا أي عنه، اهلل هنى ما كل عن واالنتهاء
 .2 " كفرهم رد يف والكافرين ظلمهم، رد يف والظََّلمة وسوسته، رد

 على النفس جماهدة بعد إال يكون ال الوغى ساحات يف باجلهاد األمر ألن األظهر؛ هو الثاين والقول
 اهلل قول أهل من كان اجملاهدة هبذه حتلى ومن ذلك، من أعم هو ما على تدل فاآلية املواقف، هذه يف الصرب
 قال كما  ]67: العنكبوت   ﴾  اْلُمْحِسِننيَ  َلَمعَ  اللَّهَ  َوِإنَّ  ُسبـَُلَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهمْ  ِفيَنا َجاَهُدوا َوالَِّذينَ  ﴿  :تعاىل

 الثغور، وأهل باجملاهدين فعليك اختلفوا قد الناس رأيت إذا  :تعاىل اهلل رمحهما املبارك البن عيينة بن سفيان
 قبل فهي  :اآلية هذه عن عطية ابن قال ولذلك  3﴾ ُسبـَُلنا لَنَـْهِديـَنـَُّهمْ  ِفينا جاَهُدوا َوالَِّذينَ  ﴿ يقول اهلل فإن

 .4مرضاته وطلب اهلل دين يف عام جهاد هو وإمنا العريف، اجلهاد

 على والرد الدين، نصر هو بل فقط، الكفار قتال اآلية يف اجلهاد ليس :الداراين سليمان أبو وقال 
 وهو اهلل طاعة يف النفوس جماهدة ومنه املنكر، عن والنهي باملعروف األمر وعظمه الظاملني، وقمع املبطلني،

 .5األكرب اجلهاد

 :وهوقتال الكفار إلعالء كلمة اهلل: القسم الثاني 
 :قسمني اجلهاد من النوع هذا الفقهاء يقسم

 وحنو إليه الدعوة منع أو فيه، الدخول من الناس منع أو اإلسالم، ضد وقف ملن طلب جهاد :األول
 .ذلك

َنة   َتُكونَ  الَ  َحىتَّ  َوقَاتُِلوُهمْ  ﴿  :تعاىل اهلل قال كما اخللق عن شرهم لكف يقاتلون فهؤالء ينُ  َوَيُكونَ  ِفتـْ  الدِّ
 أن وحياولون السبيل، عن يصدون ألهنم ؛ ]773: البقرة[  ﴾ الظَّاِلِمنيَ  َعَلى ِإالَّ  ُعْدَوانَ  َفالَ  انتَـَهواْ  فَِإنِ  لِّلهِ 

                                                           

صحيح مسلم،    8666 : ، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري باب درجات اجملاهدين يف سبيل اهلل  1
من حديث أيب   3621 : كتاب اإلمارة باب بيان ما أعده اهلل تعاىل للمجاهد يف اجلنة من الدرجات، حديث رقم

 هريرة ومن حديث سعد بن مالك بن سنان رضي اهلل تعاىل عنهما
 (.77/ 78)تفسري القرطيب   2
 (.386/ 4)عطية  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن  3
 (.364/ 73)املرجع السابق وانظر تفسري القرطيب   4
 (.366/ 73)تفسري القرطيب   5
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 عنهم منع فمن غريهم، من يسمعوا وأن احلقيقة، تصلهم أن الناس حق ومن وسناهنم، بأفواههم اهلل نور يطفئوا
 .الناس عن الظلم مينعوا أن الرسالة ومحلة اهلدى أهل حق ومن هلم، ظاملا كان احلقيقة هذه

 وسائل وجدت فإن طريقه، عن إال باإلسالم للتبليغ سبيل هناك يكون ال حينما هو هذا حمل ولكن 
 .1الطلب جهاد عن يغين فذلك اإلسالم رسالة إيصال خالهلا من ميكن غريها أو إعالمية دعوية

 يف اليوم املسلمني فإن األديان، حبرية تسمح اليت األرجاء الواسعة اهلل بالد كل يف اليوم متاح هو ما وهذا
 ويقيمون مساجد، وحيولوهنا الكنائس ويشرتون املساجد، ويفتحون الدعوة يف وَيولون يصولون البالد تلك

 - الدول بعض يف اإلسالم أصبح حىت واجلماعات، اجلمع ويقيمون الدينية، واألنشطة اإلسالمية املراكز
 على أنشطتها، بعض يف اإلسالمية اجلاليات مع تسهم الدول وأصبحت املسيحية، بعد رمسيا دينا - كفرنسا

 حسن إال هناك اجلاليات اسيم وال املسلمني على يبق فلم معتربة، نظامية تسهيالت أو خاصة عطايا شكل
 كما للناس، والرمحة الدعوة يف واإلحسان اخللقية املكارم على القائم والتطبيقي العملي بالشكل اإلسالم عرض

 ِهيَ  بِالَّيِت  َوَجاِدهْلُمْ  احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  بِاحلِْْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإىَل  ﴿ادْعُ  :وعز جل بقوله بذلك تعاىل اهلل أمر
 يف الناس وسيدخل . ]23: البقرة[  ﴾ ُحْسناا لِلنَّاسِ  َوُقولُوا ﴿ :شأنه عز وقوله . ]786: النحل[  ﴾ َأْحَسنُ 

 سنان، وال بسيف تفتح مل فإهنا آسيا، كشرق األوىل، القرون يف الوثنية البالد يف حدث كما أفواجا، اهلل دين
 السادة من وأحواهلم بسلوكهم اهلل إىل الدعاة التجار قبل من اإلسالم، عرض وحسن باحلسىن الدعوة بل

 عددا اإلسالميا الدول أكرب أندنوسيا أصبحت بل إسالم، ديار اليوم فغدت سنة، مثامنائة حنو قبل احلضرميني
 .ومساحة

 تعرتض ومل بعدوان، املسلمني تبدأ مل اليت اإلسالمية غري األمة أما  :خالف الوهاب عبد الدكتور يقول
 داعياا تقاوم ال يريدون، مبا براهينهم ويقيمون يشاءون، من على دينهم يعرضون أحراراا وتركتهم ،اإلسالم لدعاة

 بينها واألمان السلمية، عالقتها قطع وال قتاهلا حيل ال فهذه الدعاة؛ من بعثة إليها ترسل ومل مدعوا، تفنت وال
 هذا يهدم ما يطرأ ومل السلم، األصل أن أساس على ثابت هو وإمنا عقد، أو ببذل ال ثابت، املسلمني وبني

 .2دعوهتم على أو املسلمني على عدوان من األساس

 .وأعراضهم وأمواهلم ديارهم واستباح املسلمني، بالد على هجم الذي للعدو دفع جهاد :الثاين

 وعبد، وحر وكبري وصغري وامرأة رجل من السالح محل على قدر من كل على شرعا واجب النوع وهذا
 قادر كل من له التصدي فيجب ووطنهم، بلدهم العدو مبدامهة املسلمون حيس فعندما استئذان، غري من فورا
 والولدان، والنساء األوطان وصون اإلسالم، بيضة حلماية العام النفري ويسمى البلد، يف القاطنني األمة من

                                                           

 (.7/676)انظر اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية للدكتور حممد خري هيكل  1
 (.23: ص)السياسة الشرعية يف الشئون الدستورية واخلارجية واملالية  2
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 اللَّهُ  ََيَْعلَ  َوَلنْ  ﴿ تعاىل اهلل قال وقد والذلة، اهلوان من فيه ملا املسلم؛ لغري االستسالم جواز لعدم وذلك
 هذه مثل يف العام بالنفري املؤمنني تعاىل اهلل أمر لذلك . ]747: النساء[ ﴾ َسِبيالا  اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى لِْلَكاِفرِينَ 

 َلُكمْ  َخيـْر   َذِلُكمْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  يف  َوأَنـُْفِسُكمْ  بَِأْمَواِلُكمْ  َوَجاِهُدوا َوثَِقاالا  ِخَفافاا اْنِفُروا ﴿  :سبحانه قال كما.احلالة
 َواْعَلُموا َكافَّةا  يـَُقاتُِلوَنُكمْ  َكَما َكافَّةا  اْلُمْشرِِكنيَ  َوقَاتُِلوا ﴿ :شأنه جل وقال . ]47: التوبة[ ﴾ تـَْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ 
  . ]36 :التوبة[ ﴾ اْلُمتَِّقنيَ  َمعَ  اللَّهَ  َأنَّ 

َنةُ  َأْخَرُجوُكمْ  َحْيثُ  مِّنْ  َوَأْخرُِجوُهم ثَِقْفُتُموُهمْ  َحْيثُ  َواقْـتـُُلوُهمْ  ﴿ :تعاىل اهلل وقال   َوالَ  اْلَقْتلِ  ِمنَ  َأَشدُّ  َواْلِفتـْ
 فَِإنِ  (191) اْلَكاِفرِينَ  َجزَاء َكَذِلكَ  فَاقْـتـُُلوُهمْ  قَاتـَُلوُكمْ  فَِإن ِفيهِ  يـَُقاتُِلوُكمْ  َحىتَّ  احلَْرَامِ  اْلَمْسِجدِ  ِعندَ  تـَُقاتُِلوُهمْ 

  . ]778-777: البقرة[  ﴾ رَِّحيم   َغُفور   اللَّهَ  فَِإنَّ  انتَـَهْواْ 

صلى اهلل  النيب كان كما وحق، ذمة عليهم للوطن ممن وغريهم املسلمون فيه يشرتك وطين واجب وهو
 يف يستوي األعداء، من يدامهها مما املدينة محاية على ويهود عرب من املدينة أهل طوائف عاهد قد عليه وسلم

 املؤمنني بني اهلل رسول النيب حممد من الكتاب هذا: " املعاهدة تلك يف جاء فقد وغريهم، املسلمون ذلك
 دون واحدة أمة أهنم :معهم وجاهد معهم فحل هبم، فلحق تبعهم، ومن يثرب وأهل قريش من واملسلمني

 .1... "قريش من واملهاجرون الناس

 أن فيه الوحيد والفارق ديانتهم، خمتلف على الناس مجيع فيه ويستوي الدولية املواثيق كفلته مما النوع وهذا
  .الصادقني الشهداء ومنزلة اجملاهدين، أجر وهلم أمثوا، وإال ذلك عليهم َيب املسلمني

 غايته ألهنا تعاىل اهلل إىل الدعوة جهاد أي الطلب، جهاد وهو األول، القسم هو هنا حبثه حيتاج ما وأهم
 فتنة وكان اهلل، من هدى غري على كان وإال شروطا، حيقق حىت وإليه فيه السعي للمرء يتأتى فال ومراده،
 .له الباغني وكف منعه يتعني األرض، يف وفسادا

 :شروط جهاد الطلب
 .املسلمني غري مع يكون أن
 .عباده إلصالح اهلل وجه به يقصد أن
 .اإلمام راية حتت يكون أن
 .اهلل إىل دعوة يسبقه أن
 .ومنعة قوة للمسلمني تكون أن

                                                           

كتاب افتتاح األرضني صلحا وأحكامها وهذا كتاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل خزاعة، األموال للقاسم بن سالم،   1
 . 443 : حديث رقم
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 :يلي مبا ذلك وتفصيل

 :أن يكون مع غير المسلمين: الشرط األول
 اهلل قال كما املستقيم، وصراطه القومي دينه يف ليدخلوا للناس اهلل رسالة لتبليغ فرض إمنا اجلهاد ألن 
َنة   َتُكونَ  اَل  َحىتَّ  َوقَاتُِلوُهمْ  ﴿ :تعاىل ينُ  َوَيُكونَ  ِفتـْ : البقرة[  ﴾ الظَّاِلِمنيَ  َعَلى ِإالَّ  ُعْدَوانَ  َفاَل  انـْتَـَهْوا فَِإنِ  لِلَّهِ  الدِّ

ينِ  يف  فَِإْخَوانُُكمْ  الزََّكاةَ  َوآتـَُوا الصَّاَلةَ  َوأَقَاُموا تَابُوا فَِإنْ  ﴿  :سبحانه وقال . ]773  لَِقْوم   اتِ اآْليَ  َونـَُفصِّلُ  الدِّ
 غري مع إال يشرع مل اجلهاد أن على تدل وكلها ذلك، يف كثرية واآليات . ]77: التوبة[  ﴾ يـَْعَلُمونَ 

 .املسلمني

 الواجبات، من عليه ما مثل احلقوق من وأعطاه وعرضه، وماله دمه حرم قد تعاىل اهلل فإن املسلم أما 
 يـَْقُتلَ  َأنْ  ِلُمْؤِمن   َكانَ  َوَما ﴿ :تعاىل قال كما عظيما، وُجرما كبريا إمثا أتى فقد اإلسالم أخوة انتهك فمن
ا ُمْؤِمناا يـَْقُتلْ  َوَمنْ  ﴿ :شأنه جل قال مث. ]78: النساء[ ﴾...ُمْؤِمناا قـََتلَ  َوَمنْ  َخطَأا  ِإالَّ  ُمْؤِمناا  َفَجزَاُؤهُ  ُمتَـَعمِّدا
ا َجَهنَّمُ  ا َعَذاباا َلهُ  َوأََعدَّ  َوَلَعَنهُ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َوَغِضبَ  ِفيَها َخاِلدا   :لــــــقائ من عز وقل . ]73:  اءـــالنس[  ﴾ َعِظيما

 حَنْنُ  ِإْماَلق   ِمنْ  أَْواَلدَُكمْ  تـَْقتـُُلوا َواَل  ِإْحَساناا َوبِاْلَواِلَدْينِ  َشْيئاا بِهِ  ُتْشرُِكوا َأالَّ  َعَلْيُكمْ  َربُُّكمْ  َحرَّمَ  َما أَْتلُ  تـََعاَلْوا ُقلْ  ﴿
َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  تـَْقَربُوا َواَل  َوِإيَّاُهمْ  نـَْرزُُقُكمْ   َذِلُكمْ  بِاحلَْقِّ  ِإالَّ  اللَّهُ  َحرَّمَ  الَّيِت  النـَّْفسَ  تـَْقتـُُلوا َواَل  َبَطنَ  َوَما ِمنـْ
  . ]767: األنعام[  ﴾ تـَْعِقُلونَ  َلَعلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّاُكمْ 

َنا َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ  ﴿ :سبحانه قال كما أمجعني الناس كقتل واحدة معصومة نفس قتل جعل بل  َعَلى َكَتبـْ
َا اأْلَْرضِ  يف  َفَساد   َأوْ  نـَْفس   بَِغرْيِ  نـَْفساا قـََتلَ  َمنْ  أَنَّهُ  ِإْسرَائِيلَ  َبيِن  يعاا النَّاسَ  قـََتلَ  َفَكَأمنَّ َا َأْحَياَها َوَمنْ  مجَِ  َأْحَيا َفَكَأمنَّ

 . ]38: املائدة[  ﴾ يعاامجَِ  النَّاسَ 

 القبح عظيم أمر الناس مجيع قتل أن كما :واملعىن لشأنه، وتفخيم ظلما، القتل أمر تعظيم يف مبالغة وهذه
 .1كذلك يكون أن َيب الواحد قتل فكذلك أحد، كل عند

 اَل  َوالَِّذينَ  ﴿  :سبحانه قوله يف وكما الذكر، اآلنفة النساء آية يف كما عظيما إمثا ذلك على ورتب
 .أَثَاماا يـَْلقَ  َذِلكَ  يـَْفَعلْ  َوَمنْ  يـَْزنُونَ  َواَل  بِاحلَْقِّ  ِإالَّ  اللَّهُ  َحرَّمَ  الَّيِت  النـَّْفسَ  يـَْقتـُُلونَ  َواَل  آَخرَ  ِإهَلاا اللَّهِ  َمعَ  يَْدُعونَ 

لُ  فَُأولَِئكَ  َصاحلِاا َعَمالا  َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ  َمنْ  ِإالَّ  .ُمَهاناا ِفيهِ  َوخَيُْلدْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اْلَعَذابُ  َلهُ  ُيَضاَعفْ   اللَّهُ  يـَُبدِّ
ا َغُفوراا اللَّهُ  وََكانَ  َحَسَنات   َسيَِّئاهِتِمْ    . ]16-62: الفرقان[  ﴾ َرِحيما

                                                           

 (.744/ 8)الزواجر عن اقرتاف الكبائر البن حجر اهليثمي  1
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 سئل حني ،صلى اهلل عليه وسلم النيب بينه ما وهو تعاىل، باهلل بالشرك املعصومة النفس قتل جرم قرن فقد
  : قال الكبائر؟ بأكرب أنبئكم أال  :فقال الوالدين، وعقوق النفس، وقتل باهلل، الشرك: " فقال الكبائر عن
 .1 " الزور شهادة : قال أو الزور، قول

 باألنف واألنف بالعني والعني بالنفس النفس القصاص؛ فيه اهلل أوجب فقد الدم معصوم املسلم كان وملا
 اْلَقتـَْلى يف  اْلِقَصاصُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا ﴿ :سبحانه قال كما قصاص واجلروح باألذن واألذن

 بِِإْحَسان   إِلَْيهِ  َوأََداء   بِاْلَمْعُروفِ  فَاتِـَّباع   َشْيء   َأِخيهِ  ِمنْ  َلهُ  ُعِفيَ  َفَمنْ  بِاأْلُنـَْثى َواأْلُنـَْثى بِاْلَعْبدِ  َواْلَعْبدُ  بِاحْلُرِّ  احْلُرُّ 
  :أنهـــــــش عز وقال . ]712:  البقرة[ أَلِيم ﴾ َعَذاب   فـََلهُ  َذِلكَ  بـَْعدَ  اْعَتَدى َفَمنِ  َوَرمْحَة   َربُِّكمْ  ِمنْ  خَتِْفيف   َذِلكَ 

 ِإنَّهُ  اْلَقْتلِ  يف  ُيْسِرفْ  َفاَل  ُسْلطَاناا ِلَولِيِّهِ  َجَعْلَنا فـََقدْ  َمْظُلوماا قُِتلَ  َوَمنْ  بِاحلَْقِّ  ِإالَّ  اللَّهُ  َحرَّمَ  الَّيِت  النـَّْفسَ  تـَْقتـُُلوا َواَل  ﴿
  :تعاىل قال كما العدوان من البشرية النفس محاية من القصاص يف ملا . ]33 :  اإلسراء[  ﴾ َمْنُصوراا َكانَ 

 فإن احلياة، على الناس حيمل أي [179البقرة] ﴾ تـَتـَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  اأْلَْلَبابِ  أُويل  يَا َحَياة   اْلِقَصاصِ  يف  َوَلُكمْ  ﴿
 كانت كما غريه، وأحيا نفسه أحيا قد فيكون القتل، عن سيكف فإنه قصاصا سيقتل أنه علم إن القتل ُمريد

 .للقتل أنفى القتل  :تقول العرب

 تنتهك فال واملال، الدم معصوم مسلما كونه هو قصاص، من عليه يرتتب وما اإلمث ذلك أوجب والذي
 وأعراضكم، وأموالكم، دماءكم، فإن: " صلى اهلل عليه وسلم قال كما مال وال عرض له يستباح وال نفس له

 عسى الشاهد فإن الغائب، الشاهد ليبلغ هذا، بلدكم يف هذا، شهركم يف هذا، يومكم كحرمة حرام، بينكم
 .2 " منه له أوعى هو من يبلغ أن

 الصالة، ويقيموا اهلل، رسول حممدا وأن اهلل إال إله ال أن يشهدوا حىت الناس أقاتل أن أمرت : "أيضا وقال
 .3 " اهلل على وحساهبم حبقها، إال وأمواهلم دماءهم، مين عصموا فعلوا، فإذا الزكاة، ويؤتوا

صلى اهلل  قال كما اهلل إال إله ال أن يشهد أن مبجرد وذلك والعرض، واملال الدم معصوم املسلم أن أي
 إله ال قال ما بعد أقتلته أسامة، يا: " ِحبِّه وابن ِحبُّه هو الذي عنه تعاىل اهلل رضي زيد بن ألسامة عليه وسلم

 ذلك قبل أسلمت أكن مل أين متنيت حىت  :أسامة قال يكررها، زال فما متعوذا، كان  :أسامة قال !"اهلل؟ إال
 من خوفا قاهلا إمنا اهلل، رسول يا  :قلت  :قال! " وقتلته؟ اهلل إال إله ال أقال : "له قال رواية ويف 4« اليوم

                                                           

وصحيح مسلم، كتاب   6637 : عقوق الوالدين من الكبائر، حديث رقم: صحيح البخاري، كتاب األدب باب  1
 . من حديث أنس رضي اهلل تعاىل عنه  763 : ن باب بيان الكبائر وأكربها، حديث رقماإلميا

صحيح مسلم،    61 : ، حديث رقم« رب مبلغ »: صحيح البخاري، كتاب العلم باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم  2
 . 8878 : كتاب احلج باب حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم، حديث رقم

من حديث ابن   62 : ال إله إال اهلل، حديث رقم: اب اإلميان باب األمر بقتال الناس حىت يقولواصحيح مسلم، كت  3
 .عمر رضي اهلل تعاىل عنهما

 .  4633 : صحيح البخاري، كتاب املغازي باب بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم أسامة بن زيد إىل، حديث رقم  4
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 أسلمت أين متنيت حىت علي يكررها زال فما ! "ال؟ أم أقاهلا تعلم حىت قلبه عن شققت أفال : "قال السالح،
 .1 " يومئذ

 السيف من متعوذا قاهلا إمنا أنه فظن بالشهادة، النطق منه مسع قد كان اجلهاد يف رجال قتل ملا ذلك قال
 قد كان أنه مع الشديد، اإلنكار ذلك صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول عليه فأنكر رأسه، فوق بريقه رأى ملا

 .مسوغ وله اجتهد

 حيسنوا فلم اإلسالم، إىل فدعاهم جذمية، بين إىل أرسله ملا عنه اهلل رضي الوليد بن خالد على أنكر وكما
 أسريه، رجل كل إىل ودفع ويأسر، منهم يقتل خالد فجعل صبأنا، صبأنا :يقولون فجعلوا أسلمنا،  :يقولوا أن

 .2 " مرتني خالد صنع مما إليك أبرأ إين اللهم : "فقال يده رفع خربه، صلى اهلل عليه وسلم النيب بلغ فلما

 قال كما وعرضه، وماله دمه الستباحة الـتأويل ذلك بعد ألحد ليس وأنه اإلنسان، اإلسالم يعصم فهكذا
 ذمة له الذي املسلم فذلك ذبيحتنا وأكل قبلتنا، واستقبل صالتنا صلى من : "صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول

 .3 " ذمته يف اهلل ختفروا فال رسوله، وذمة اهلل

 :المخالفة الفكرية أو السياسية أو الجغرافية ال تقتضي الجهاد
 فكرية املخالفة كانت سواء خمالفا، لكونه اجلهاد باسم املسلم قتل على يتجرأ أن ذلك بعد ألحد فليس

 ...مال أو عرض أو نفس على عدوانا أو مال على خالفا كان أو جغرافية، أو سياسية أو

 كما فإنه عنه، اجلهاد مصطلح خلروج جلهاد، مربرا يكون ال فإنه املسلمني بني َيري خالف أي بل
 .كبري وإمثه خطري ُجرمه املسلمني، بني قتاال  :فيسمى هذا أما "اهلل كلمة إلعالء الكفار قتال"   :تقدم

 وهو أحدمها من كان الذي آدم ابين حال من علينا تعاىل اهلل قصه ما املسلمني بني قتال أول كان وقد 
 صدقته، يتقبل مل تعاىل اهلل ألن وبغيا؛ وحسدا وعدوانا ظلما بقتله همّ  إذ هابيل، أخيه على سافر عدوان قابيل
صلى اهلل عليه  النيب قال حىت مجيعا، الناس قتل فكأمنا عظيما إمثه فكان هابيل، أخيه صدقت تقبل بينما
 .4" القتل سن من أول ألنه وذلك دمها، من كفل األول آدم ابن على كان إال ظلما نفس تقتل ال : "وسلم

                                                           

من حديث أسامة   766 : ال إله إال، حديث رقم: الكافر بعد أن قالصحيح مسلم، كتاب اإلميان باب حترمي قتل   1
 .رضي اهلل تعاىل عنه

 . 4673 : صحيح البخاري، كتاب املغازي باب بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم خالد بن الوليد إىل، حديث رقم  2
استقبال القبلة يستقبل بأطراف أخرجه البخاري يف مواضع منها، كتاب الصالة أبواب استقبال القبلة، باب فضل   3

 . من حديث أنس رضي اهلل تعاىل عنه  321 : رجليه، حديث رقم
صحيح   3718 : صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء باب خلق آدم صلوات اهلل عليه وذريته، حديث رقم  4

 . 3863 : ث رقممسلم، كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات باب بيان إمث من سن القتل، حدي
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 إىل بالرجوع العاملني، رب هلل التحاكم كان وإال نفعت فإن والربهان، باحلجة حُيل الرأي يف فاخلالف -
نَـُهمْ  حَيُْكمُ  فَاللَّهُ  ﴿  :سبحانه قال كما األخرى يف حسابه وإىل الدنيا يف شرعه  َكانُوا ِفيَما اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  بـَيـْ

نَـُهمْ  يـَْفِصلُ  ُهوَ  َربَّكَ  ِإنَّ  ﴿  :شأنه جل قال وكما . ]773: البقرة[  ﴾ خَيَْتِلُفونَ  ِفيهِ   ِفيَما اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  بـَيـْ
  . ]86: السجدة[  ﴾ خَيَْتِلُفونَ  ِفيهِ  َكانُوا

 مشارب فللناس دوهنا، أو عقيدة آدم بين أفكار لتوحيد جمال فال بشرية، سنة يعترب الفكري اخلالف إن مث
 َوَلوْ  ﴿  :سبحانه قال كما لتغيريها، جمال ال اليت الشِّية تلك على عباده تعاىل اهلل خلق وقد متفاوته، ومذاهب

، 772: هود[  ﴾ َخَلَقُهمْ  َوِلَذِلكَ  َربُّكَ  َرِحمَ  َمنْ  ِإالَّ  . خُمَْتِلِفنيَ  يـَزَاُلونَ  َواَل  َواِحَدةا  أُمَّةا  النَّاسَ  جلَََعلَ  َربُّكَ  َشاءَ 
 اأْلَْرضِ  يف  َمنْ  آَلَمنَ  َربُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ  ﴿  :صلى اهلل عليه وسلم حممد سيدنا ومصطفاه حلبيبه وقال . ]777
يعاا ُكلُُّهمْ   . ]77: يونس[ ﴾ ُمْؤِمِننيَ  َيُكونُوا َحىتَّ  النَّاسَ  ُتْكرِهُ  أَفَأَْنتَ  مجَِ

 أال : "فقال للقتال، موجبا االختالف هذا َيعل ومل ستختلف أمته أن أخرب صلى اهلل عليه وسلم والنيب
  :وسبعني ثالث على ستفرتق امللة هذه وإن ملة، وسبعني ثنتني على افرتقوا الكتاب أهل من قبلكم من إن

 .1 " اجلماعة وهي اجلنة، يف وواحدة النار، يف وسبعون ثنتان

 .االختالف ملقتضى دماءهم يبح ومل أمته فسماهم

 والتهاجر، التقاتل ال والتقارب التفاهم حله وسبيل االقتتال، يوجب ال فإنه سياسيا اخلالف كان وإذا -
 الذي والظلم العدوان من هو ذلك أجل من والقتال خمالفا، كان مهما املسلم دم عصم قد اإلسالم فإن

 النيب قال فقد له، االستجابة وال له التداعي َيوز فال بالقسط، العدل فيه ويقيم العباد، بني اهلل حرمه
 حتت قاتل ومن جاهلية، ِمْيتة مات فمات، اجلماعة وفارق الطاعة، من خرج من : "صلى اهلل عليه وسلم

يَّة راية  على خرج ومن جاهلية، فِقْتلة فقتل، عصبة، ينصر أو عصبة، إىل يدعو أو لعصبة، يغضب ِعمِّ
 تــــولس مين فليس عهده، عهد لذي يفي وال ، مؤمنها من يتحاشى وال ، وفاجرها برها يضرب أميت،

 .2 " منه

 .3 "واألهواء الرياسة مبجرد بعضا يقاتل أن لبعضهم وليس: تعاىل اهلل رمحه تيمية ابن يقول ولذلك

                                                           

.  4668 : سنن أيب داود، كتاب السنة باب شرح السنة، من حديث معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنه، حديث رقم  1
 .حديث غريب: ، وقال8638: والرتمذي من حديث عبد اهلل بن عمر بن العاص برقم

: حتذير الدعاة إىل الكفر، حديث رقمصحيح مسلم، كتاب اإلمارة باب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت و   2
 3686 . 

 (.362/  4)لفتاوى الكربى   3
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 يكون وال جهادا، يسمى ال بينها َيري وما اإلسالم، دائرة عن خترج ال فإهنا بذلك األمة ابتليت وإذا
صلى  قال فقد املعصية، جرم من فيه هم ما مع واإلميان اإلسالم من املتقاتلني خيرج مل الشرع فإن شرعا، مربرا

 .1 "النار يف واملقتول فالقاتل بسيفيهما املسلمان التقى إذا : "اهلل عليه وسلم

 قتل على حلرصه واملقتول لقتله، القاتل النار، هلما يوجب وقتاهلما يتقاتالن، كوهنما مع مسلمني فسمامها
 معلوما حمرما أمرا الستحالله الدين رِبقة من خرج قد يكون ئذ فعند اآلخر دم أحدمها يستحل أن إال صاحبه،

 :قالوا كما بالضرورة، الدين من

 حــد ليس كفـراا  يقتل دينـنـا من        جـحـد ضـرورةا  ملـعـلـوم   ومـن

 فََأْصِلُحوا اقْـَتتَـُلوا اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  طَائَِفَتانِ  َوِإنْ  ﴿  :سبحانه قال كما عاص مسلم فهو ذلك يعتقد مل فإن
نَـُهَما نَـُهَما فََأْصِلُحوا فَاَءتْ  فَِإنْ  اللَّهِ  أَْمرِ  ِإىَل  تَِفيءَ  َحىتَّ  تـَْبِغي الَّيِت  فـََقاتُِلوا اأْلُْخَرى َعَلى ِإْحَدامُهَا بـََغتْ  فَِإنْ  بـَيـْ  بـَيـْ
 قال وكما مؤمنتني، املتقاتلتني الطائفتني فسمى . ]7: احلجرات[  ﴾ اْلُمْقِسِطنيَ  حيُِبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  َوأَْقِسطُوا بِاْلَعْدلِ 

 أكفار   ؟املؤمنني أمري يا هؤالء َمن :له وقيل قاتلوه، الذين اخلوارج حكم عن سئل وقد عنه تعاىل اهلل رضي علي
 اهلل يذكرون وهؤالء قليال إال اهلل يذكرون ال املنافقني إن: "قال فمنافقون؟  :قيل " فروا الكفر من : "قال هم؟
 .2 " وصموا فيها فعموا فتنة، أصابتهم قوم : "قال هم؟ فما  :قيل " كثريا

 ال املنافقني إن  :قال هم؟ أمنافقون  :قيل فروا، الشرك من  :قال هم؟ أمشركون  :له قيل رواية ويف 
 .3علينا بغوا إخواننا :قال هم؟ فما :قيل قليال، إال اهلل يذكرون

 يقدر مبا ماله اسرتداد للمرء بل القتال، يقتضي ال العرض، أو النفس على الصيال أو املال على واخلالف -
 فعل كما للدماء صونا األفضل؛ وهو مباله نفسه تطب مل إن فاألخف باألخف عنه الدفاع وله عليه،
 اليت املوبقات من هو بل جهادا، اليسمى فإنه قتال حصل وإن عنه، تعاىل اهلل رضي عثمان سيدنا
 .النار لصاحبه توجب

 لدفع جاز بقتله إال دفعه على يقدر مل فإن فاألخف، باألخف يدفع العرض أو النفس على والصائل -
 َعَلْيُكمْ  اْعَتَدى َما مبِْثلِ  َعَلْيهِ  فَاْعَتُدوا َعَلْيُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ  ﴿ :تعاىل قوله لعموم وذلك نفسه، عن الضرر

                                                           

: صحيح البخاري، كتاب اإلميان باب وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم املؤمنني، حديث رقم  1
من حديث   6841 : صحيح مسلم، كتاب الفنت وأشراط الساعة باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما، حديث رقم  37 

 . نفيع بن احلارث رضي اهلل تعاىل عنه
 . 71721 : اق الصنعاين، كتاب اللقطة باب ما جاء يف احلرورية، حديث رقممصنف عبد الرز   2
،  31763: مصنف ابن أيب شيبة، كتاب اجلمل وصفني واخلوارج يف مسري عائشة وعلي وطلحة والزبري، حديث رقم  3

منهما ال خترج بالبغي  والسنن الكربى للبيهقي، كتاب القسامة كتاب قتال أهل البغي، باب الدليل على أن الفئة الباغية
 . 76647 : عن حديث رقم
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 مبِْثلِ  فـََعاِقُبوا َعاقـَْبُتمْ  َوِإنْ  ﴿: شأنه جل وقوله. ]774: البقرة[  ﴾ اْلُمتَِّقنيَ  َمعَ  اللَّهَ  َأنَّ  َواْعَلُموا اللَّهَ  َواتَـُّقوا
 عسري، املثلية حتقيق أن ريب وال. ]786: النحل[  ﴾ لِلصَّاِبرِينَ  َخيـْر   هَلُوَ  َصبَـْرتُْ  َولَِئنْ  بِهِ  ُعوِقْبُتمْ  َما

 سلطانا، له تعاىل اهلل جعل فقد حقه، أخذ فله وحيلم يصرب مل فإن والعفو، الصرب تعاىل اهلل حبَّذ ولذلك
 يريد رجل جاء إن أرأيت اهلل، رسول يا  :فقال ،صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول إىل رجل جاء  :وقد
 قتلين؟ إن أرأيت  :قال " قاتله : "قال قاتلين؟ إن أرأيت  :قال " مالك تعطه فال : "قال مايل؟ أخذ
 .1 " النار يف هو : "قال قتلته؟ إن أرأيت  :قال ،" شهيد فأنت : "قال

 اليت الفنت من هي بل شيء، يف اجلهاد من ليست وكلها األعم، الغالب يف املسلمني قتال أحوال فهذه
 ِإالَّ  ﴿ :تعاىل اهلل قال كما ونيته توبته يف صدق بأن نصوحا توبة كانت إن حسنة تنقلب وقد التوبة، توجب

ا َغُفوراا اللَّهُ  وََكانَ  َحَسَنات   َسيَِّئاهِتِمْ  اللَّهُ  يـَُبدِّلُ  فَُأولَِئكَ  َصاحلِاا َعَمالا  َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ  َمنْ  : الفرقان[﴾ َرِحيما
16[ . 

 :أن يقصد به وجه اهلل إلصالح عباده. الشرط الثاني
 الدنيا أغراض من غرض له يكون وال تعاىل، هلل القصد بإخالص إال يكون فال عظيمة، عبادة اجلهاد ألن

  .النفس حظوظ أو

صلى اهلل  قال كما اآلخرة، والدار اهلل وجه ابتغاء يف صاحلة نية تصحبه أن بد فال كذلك كان وحيث
 .2 " وجل عز اهلل سبيل يف فهو العليا، هي اهلل كلمة لتكون قاتل من " عليه وسلم

 قتال أو لعصبية، قتال إما فإنه البتة، مفقودا فستجده اليوم اجلهاد مدعي واقع يف الشرط هذا طبق وإذا
 .االصطالحي مبعناه اجلهاد مفهوم يف حبث موضع يعد فلم فانية، وحطام مؤثَرة لدنيا

 أهل من أحد يسمه ومل شيء، يف اجلهاد من وقتال فنت من اإلسالم صدر يف ماجرى يكن مل ولذلك
 له جرى وما صفني، ومعركة اجلمل وقعة يف عنه تعاىل اهلل رضي علي املؤمنني أمري مع جرى فقد جهادا، العلم
صلى اهلل  النيب كان كما فنت هي إمنا جهادا، يكن مل ذلك وكل اخلوارج، قتال من وامللوك األمراء من ولغريه

 من خري فيها والقائم القائم، من خري فيها القاعد فنت ستكون : "ويقول منها وحيذر يسميها عليه وسلم
 .3 " به فليعذ معاذا أو ملجأ وجد ومن تستشرفه، هلا يشرف ومن الساعي، من خري فيها واملاشي املاشي،

                                                           

من حديث   881 : صحيح مسلم، كتاب اإلميان باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق، حديث رقم  1
 .أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه

 . 6: تقدم خترَيه ص  2
صحيح مسلم، كتاب الفنت   3486 : صحيح البخاري، كتاب املناقب باب عالمات النبوة يف اإلسالم، حديث رقم  3

 . من حديث أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه  6844 : وأشراط الساع باب نزول الفنت كمواقع القطر، حديث رقم
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 الباغية، الفئة تقتله عمار، ويح : "صلى اهلل عليه وسلم فقال حقيقتها وكشف أحداثها بعض مسى بل
  :يقول عنه تعاىل اهلل رضي ياسر بن عمار فكان " النار إىل ويدعونه اجلنة، إىل يدعوهم

 .1 " الفنت من باهلل أعوذ "

 الطاعة، عن خارجة أي " باغية " طائفتيه إحدى ومسى القتال شخص قد أنه مع جهادا ذلك يسم فلم
 اهلل وجه به يرد مل وألنه مسلمني، بني كان ألنه جهادا، ذلك يكن فلم واهلدى، احلق على املقابل والطرف

 .اجلهاد وصف عليه ينطبق فلم اآلخرة، والدار تعاىل

 :أن يكون تحت راية اإلمام.الشرط الثالث
 مصلحة بيده الذي الرئيس أو األمري، أو امللك أو اخلليفة أي للمسلمني، العام احلاكم هو باإلمام واملراد

 له الذي هو " :اصطالحا تعريفه يف ويقال  .والدنيوية الدينية مصاحلها على احلفاظ عن مسئول وهو األمة،
 .2 " مجيعا والدنيا الدين يف العامة الرياسة

 يف ملا وهنيه؛ أمره عن إال يكون فال وغريهم، املسلمني بني والصلح اهلل سبيل يف اجلهاد مهماته؛ أهم ومن
 وأما : "احلرمني إمام يقول وقوعها، خيشى اليت املضار ودفع حتقيقها، املراد املصلحة رعاية وجوب من ذلك

 األعيان، فرائض مبثابة حقه يف اجلهاد أمر فيصري  ..فيه النظر إدامة يتعني مث اإلمام، إىل فموكول اجلهاد
 .3 " بأمجعهم املسلمون كأنه شخصه احتاد مع وصار املسلمني، أمور تطوَّق أنه فيه والسبب

 فإهنم - البلد العدو يهاجم حني عني فرض كونه يعين – هذا ثبت فإذا  :تعاىل اهلل رمحه قدامة ابن وقال
 العدو ومكامن وقلتهم، العدو بكثرة أعلم وهو إليه، موكول احلرب أمر ألن األمري؛ بإذن إال خيرجون ال

 فال هلم، عدوهم ملفاجأة استئذانه يتعذر أن إالللمسلمني ،  أحوط ألنه رأيه؛ إىل يرجع أن فينبغي وكيدهم،
 .4 " إليه واخلروج قتاهلم يف تتعني املصلحة ألن استئذانه، َيب

 منشقة تعترب ومجاعات عصابات عن بل عام، إمام عن يصدر ال جهادا، اليوم يسمى فيما َيري والذي
 وال جماهدين يكونوا أن يصح فال اجلهاد، شروط أهم تفقد فهي منهجهم، عن وخارجة املسلمني، مجاعة عن

 .جهادا فعلهم يسمى

  

                                                           

 . 432 : يف بناء املسجد حديث رقم صحيح البخاري، كتاب الصالة أبواب استقبال القبلة، باب التعاون  1
 .36لتعريفات للجرجاين ص ا  2

 .76الغياثي ص  3
 (.873/ 7)املغين البن قدامة   4



16 

 

 :أن يسبقه دعوة إلى اهلل تعالى. الشرط الرابع
 أمر كما يفهمونه، عرضا عليهم بعرضه إال ذلك يكون وال الدين، يف إلدخاهلم هو إمنا اجلهاد أن ذلك

 َوَجاِدهْلُمْ  احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  بِاحلِْْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإىَل  ادْعُ  ﴿  :له فقال صلى اهلل عليه وسلم نبيه بذلك تعاىل اهلل
 وقال] . ]786: النحل[  ﴾ بِاْلُمْهَتِدينَ  أَْعَلمُ  َوُهوَ  َسِبيِلهِ  َعنْ  َضلَّ  مبَنْ  أَْعَلمُ  ُهوَ  َربَّكَ  ِإنَّ  َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّيِت 

 ﴾ اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  أَنَا َوَما اللَّهِ  َوُسْبَحانَ  اتَـّبَـَعيِن  َوَمنِ  أَنَا َبِصريَة   َعَلى اللَّهِ  ِإىَل  أَْدُعو َسِبيِلي َهِذهِ  ُقلْ  ﴿  :سبحانه
 . ]762: يوسف[

 تعاىل، اهلل إىل يدعو حىت قتال يف يشرع كان فما ،صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينهجه كان ما وهو
: قال مث خريا، املسلمني من معه ومن اهلل، بتقوى خاصته يف أوصاه سرية، أو جيش على أمريا أمَّر إذا فكان

 وليدا، تقتلوا وال متثلوا، وال تغدروا، وال تغلوا، وال اغزوا باهلل، كفر من قاتلوا اهلل، سبيل يف اهلل باسم اغزوا "
 منهم، فاقبل أجابوك ما فأيتهن - خالل أو - خصال ثالث إىل فادعهم املشركني، من عدوك لقيت وإذا

 دارهم من التحول إىل ادعهم مث عنهم، وكف منهم، فاقبل أجابوك، فإن اإلسالم، إىل ادعهم مث عنهم، وكف
 أن أبوا فإن املهاجرين، على ما وعليهم للمهاجرين، ما فلهم ذلك فعلوا إن أهنم وأخربهم املهاجرين، دار إىل

 وال املؤمنني، على َيري الذي اهلل حكم عليهم َيري املسلمني، كأعراب يكونون أهنم فأخربهم منها، يتحولوا
 أجابوك هم فإن اجلزية، فسلهم أبوا هم فإن املسلمني، مع َياهدوا أن إال شيء والفيء الغنيمة يف هلم يكون
 .1 " وقاتلهم باهلل فاستعن أبوا هم فإن عنهم، وكف منهم، فاقبل

 مثلنا؟ يكونوا حىت أقاتلهم اهلل، رسول يا  :علي فقال خيرب، يوم الراية عنه تعاىل اهلل رضي عليا أعطى وملا
 اهلل حق من عليهم َيب مبا وأخربهم اإلسالم، إىل ادعهم مث بساحتهم، تنزل حىت رسلك على انفذ: " فقال
 .2 " النعم محر لك يكون أن من لك خري واحدا، رجال بك اهلل يهدي ألن فواهلل فيه،

 إىل دعاهم حىت قوما صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول قاتل ما : "عنهما تعاىل اهلل رضي عباس ابن وقال
 كيهود اإلسالم بيضة استئصال وأرادوا األمانة وخانوا العهد نقضوا من مع حىت بنفسه ذلك فعل وقد " اإلسالم

 املسيب بنا سعيد قال كما اإلسالم عليهم عرض حىت بقتال يبدأهم مل صلى اهلل عليه وسلم فإنه قريضة، بين
 .3 " فقاتلهم فأبوا اإلسالم، إىل دعاهم حىت قريظة بين يقاتل مل صلى اهلل عليه وسلم النيب إن : "تعاىل اهلل رمحه

                                                           

 . 3342 : صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث، حديث رقم  1
: شي اهلامشي أيب احلسن رضي، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب املناقب باب مناقب علي بن أيب طالب القر   2

صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم باب من فضائل علي بن أيب طالب رضي اهلل   3677 
 . 4681 : عنه، حديث رقم

 . 7731 : مصنف عبد الرزاق الصنعاين، كتاب اجلهاد باب دعاء العدو، حديث رقم  3
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 اهلل وجه لغري قتاال كان عنها القتال خلى فإن أساس، شرط القتال قبل اهلل إىل الدعوة أن على ذلك فدل
 فال الدعوة تبلغهم مل ومن : "تعاىل اهلل رمحه الشافعي قال الضمان، يوجب حراما ذلك وكان اآلخرة، والدار

 .1 "الدية قتله من فعلى ذلك قبل أحد منهم قتل فإن اإلميان، إىل يُدعوا حىت يقاتلون

 حىت قتاهلم َيز مل الدعوة تبلغهم مل ممن العدو كان وإن ( فصل)   :تعاىل اهلل رمحه الشريازي وقال
ِبنيَ  ُكنَّا َوَما ﴿  :وجل عز قوله عليه والدليل العلم قبل اإلسالم يلزمهم ال ألنه اإلسالم؛ إىل يدعوهم  َحىتَّ  ُمَعذِّ

 أن فاألحب الدعوة بلغتهم وإن يلزمهم، ال ما على قتاهلم َيوز وال] . ]76: اإلسراء[  ﴾ َرُسوالا  نـَبـَْعثَ 
 صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول قال  :قالرضي اهلل تعاىل عنه  سعد بن سهل روى ملا اإلسالم عليهم يعرض
 من فيه عليهم َيب مبا وأخربهم اإلسالم إىل فادعهم بساحتهم نزلت إذا : "خيرب يوم وجهه اهلل كرم لعلى
 .2 " النعم محر من لك خري واحدا رجال هبداك اهلل يهدى ألن فواهلل احلق،

 يدعوهم، أن املسلمني يعجلوا أن إال تبلغهم، مل أو الدعوة بلغتهم أصوب، الدعاء  :يقول مالك وكان
 .3يُدعوا حىت تبييت ال :القاسم بن عنه وقال

 يدعوا حىت قتاهلم حيل فال الدعوة تبلغهم مل قوما يقاتلون كانوا فإن : "تعاىل اهلل رمحه السرخسي وقال
ِبنيَ  ُكنَّا َوَما ﴿ :تعاىل لقوله  ما :عنهما اهلل رضي عباس بن وقال . ]76: األنعام[  ﴾ َرُسوالا  نـَبـَْعثَ  َحىتَّ  ُمَعذِّ
 يقاتلون ماذا على يدرون ال ألهنم وهذا اإلسالم، إىل دعاهم حىت قوما صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول قاتل
 وانقادوا أجابوا رمبا الدين إىل الدعاء على يقاتلون أهنم علموا ولو أمواهلم، قصدوا لصوص أهنم يظنون فرمبا

 .4 " الدعوة تقدمي َيب فلهذا للحق،

 أن إال اللهم واإلسالم؟ الدعوة أهل من هو من َياهد فكيف شرط، اهلل سبيل يف اجلهاد قبل فالدعوة
 تفعله كانت كما بالقوة الفكر نشر باب من بل اجلهاد، باب من ليس وذلك ومشرهبم، مذهبهم إىل يدعو
 مل ولكن القرآن، خبلق والقول االعتزال فرض يف كاملعتزلة اخللفاء بعض عند واملتنفذة املتسلطة الفرق بعض
 .يكن مل كأن ذهب حىت أدعياؤه هلك أن فما والقهر، الفرض على قام ألنه اندرس؛ أن الفكر هذا يلبث

  

                                                           

 (.818/  7)خمتصر املزين   1
 .1361: واحلديث أخرجه أبو يعلى املوصلي يف مسنده برقم(. 837/  8)املهذب   2
 (.743/  6)االستذكار   3
 (.6/  76)املبسوط للسرخسي   4
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 :ومَنَعةأن تكون للمسلمين قوة . الشرط الخامس
 حلماية بإعدادها املسلمني اهلل أمر اليت والعدة العدد هي والقوة اهلل، سبيل يف القتال يف أساس شرط وهذا

.  ]66: األنفال[  ﴾ اخْلَْيلِ  رِبَاطِ  َوِمنْ  قـُوَّة   ِمنْ  اْسَتطَْعُتمْ  َما هَلُمْ  َوأَِعدُّوا ﴿  :تعاىل قال كما وبلداهنم، أنفسهم
 إىل النفس إلقاء من ذلك مع القتال يكون بل العفو، حمل يف كانوا مكافئة قوة املسلمني لدى يكن مل فإن

. ]776: البقرة[ ﴾ التـَّْهُلَكةِ  ِإىَل  بِأَْيِديُكمْ  تـُْلُقوا َواَل  ﴿  :سبحانه قال كما شرعا عنه منهي وهو التهلكة،
 إن  :اإلمام وقال :فقال احلرمني إمام عن النووي اإلمام نقله كما احلالة هذه يف الفرار عليهم َيب ولذلك

 اإلمام قال  .فوجهان نكاية فيه كان وإن قطعا، الفرار وجب نكاية، غري من احملض اهلالك الثبات يف كان
 َيب، ال أنه - نكاية ذلك يف كان إذا ما حالة من- الوجهني وأصح احلق، هو اإلمام قاله الذي هذا :النووي

 . 1أعلم واهلل  .يستحب لكن

 مقتولون أهنم املسلمون علم وإن الضعف على الكفار زاد ولو " :تعاىل اهلل رمحه الكليب زيجُ  ابن قال
 ال املعايل أبو وقال الفرار، وجب العدو نكاية يف هلم تأثري ال أهنم ذلك مع علموا وإن أوىل، فاالنصراف

 .2 " ذلك يف خالف

 َخفَّفَ  اآْلنَ  ﴿  :سبحانه قال كما العدو منازلة عن ضعف فيهم كان إذا اجملاهدين تعاىل اهلل عفا وقد
 أَْلَفنْيِ  يـَْغِلُبوا أَْلف   ِمْنُكمْ  َيُكنْ  َوِإنْ  ِمائـَتَـنْيِ  يـَْغِلُبوا َصاِبرَة   ِمائَة   ِمْنُكمْ  َيُكنْ  فَِإنْ  َضْعفاا ِفيُكمْ  َأنَّ  َوَعِلمَ  َعْنُكمْ  اللَّهُ 

  .]66: األنفال[  ﴾ الصَّاِبرِينَ  َمعَ  َواللَّهُ  اللَّهِ  بِِإْذنِ 

 من يقاتل فكيف ُعدة، أو عددا القوة، مقومات من شيئا ميلك ال اليوم اجلهاد إىل يدعو من أن والواقع
 والدمار الذرية األسلحة امتالك عن فضال اجملنزرة، واملدرعات العابرة، والصواريخ النفاثة، الطائرات ميلك

 قبل به يودي ناسفا حزاما أو خفيفا سالحا أو نفسه إال ميلك ال هو بينما والنسل؟ احلرث هتلك اليت الشاملة،
 اللَّهَ  ِإنَّ  أَنـُْفَسُكمْ  تـَْقتـُُلوا ﴿َواَل  :سبحانه بقوله عنه تعاىل اهلل هنى الذي حق بغري النفس قتل من وذلك غريه،
 حبديدة نفسه قتل من : "عليه وسلمصلى اهلل  اهلل رسول وقال] . ]87: النساء[  َرِحيماا﴾ ِبُكمْ  َكانَ 

 فهو نفسه فقتل مسا شرب ومن أبدا، فيها خملدا خالدا جهنم نار يف بطنه يف هبا يتوجأ يده يف فحديدته
 خالدا جهنم نار يف يرتدى فهو نفسه فقتل جبل من تردى ومن أبدا، فيها خملدا خالدا جهنم نار يف يتحساه

 .3 " أبدا فيها خملدا

                                                           

 (.847/ 76)روضة الطالبني وعمدة املفتني   1
  (.72: ص)القوانني الفقهية   2
: نفسه، من حديث أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه برقمصحيح مسلم، كتاب اإلميان باب غلظ حترمي قتل اإلنسان   3

 723 . 
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 عليه حرمت بنفسه عبدي بدرين :اهلل فقال نفسه، فقتل ، جراح برجل كان  " الصحيح احلديث ويف 
 .1 " اجلنة

 أهل إىل يتعداه بل املنتحر، حد عند يقف وال شك، بال انتحار هو احلال هذا مع اجلهاد باسم فالقتال
 اأْلَْرضِ  يف  تـُْفِسُدوا َواَل  ﴿ :قوله مبثل عنه تعاىل اهلل هنى الذي العريض الفساد هو وذلك وأقربائه، وعشريته بلده
 بينه منه، أشد اإلسالم يف يكن مل رادعا، جزاءا ذلك على ورتب] . ]26: األعراف[  ﴾ ِإْصاَلِحَها بـَْعدَ 

َا ﴿  :بقوله  أَْيِديِهمْ  تـَُقطَّعَ  أَوْ  ُيَصلَُّبوا أَوْ  يـَُقتـَُّلوا َأنْ  َفَساداا اأْلَْرضِ  يف  َوَيْسَعْونَ  َوَرُسولَهُ  اللَّهَ  حُيَارِبُونَ  الَِّذينَ  َجزَاءُ  ِإمنَّ
َفْوا أَوْ  ِخاَلف   ِمنْ  َوأَْرُجُلُهمْ  نـَْيا يف  ِخْزي   هَلُمْ  َذِلكَ  اأْلَْرضِ  ِمنَ  يـُنـْ : املائدة[  ﴾ َعِظيم   َعَذاب   اآْلِخرَةِ  يف  َوهَلُمْ  الدُّ

33[ . [ 

 فأبيدت !ويالت؟ من املسلمني على جرت كم اجلهاد، فيها ادعي اليت سبتمرب11 أحداث جرَّت فكم
 !اليوم إىل تنزف دماؤها تزال ال أرواح وأزهقت شعوب، ومزقت دول،

 هلم خري معها األرض بطن جحور، يف خيتبئون اليوم هم املهني األسر أو القتل من أولئك من جنى ومن
 ذلك على محلهم وما ومقوماته، شروطه كل بفقدهم للجهاد أولئك أهلية عدم هو ذلك وسبب ظهرها، من
َ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  الرَُّسولَ  ُيَشاِققِ  َوَمنْ  ﴿  :تعاىل اهلل قال وقد املؤمنني، مجاعة عن واخلروج بالدين، اجلهل إال  َلهُ  تـَبَـنيَّ

رَ  َويـَتَِّبعْ  اهْلَُدى  وقد]  .]776: النساء[  ﴾ َمِصرياا َوَساَءتْ  َجَهنَّمَ  َوُنْصِلهِ  تـََوىلَّ  َما نـَُولِّهِ  اْلُمْؤِمِننيَ  َسِبيلِ  َغيـْ
 األسنان، حدثاء قوم، الزمان آخر يف يأيت : "بقوله كاشفا، وصفا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول وصفهم
 إمياهنم َياوز ال الرمية، من السهم ميرق كما اإلسالم من ميرقون الربية، قول خري من يقولون األحالم، سفهاء

 .2 " القيامة يوم قتلهم ملن أجر قتلهم فإن فاقتلوهم، لقيتموهم فأينما حناجرهم،

 :في اإلسالم فلسفة الجهاد 
 أن ذلك بعد علينا متوفرة، تكون حىت جهاداا  يسمى أن يصح فال وشروطه، اجلهاد، حقيقة عرفنا أن بعد

 شرع بل القتل، يف واإلثخان األرواح، وإزهاق الدماء إراقة يف حبا لذاته، اإلسالم يف يشرع مل اجلهاد أن نعرف
 األنبياء به بعث الذي القومي ومنهاجه املبني، ونوره الواسعة، تعاىل اهلل رمحة يف ليدخلوا العباد يف رمحة

 يف  اْدُخُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا ﴿  :يقول صرحيا نداءا  ونادى واألمان، السالم برسالة جاء فاإلسالم واملرسلني،
 فَاْعَلُموا اْلبَـيـَِّناتُ  َجاَءْتُكمُ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  زَلَْلُتمْ  فَِإنْ  .ُمِبني   َعُدو   َلُكمْ  ِإنَّهُ  الشَّْيطَانِ  ُخطَُواتِ  تـَتَِّبُعوا َواَل  َكافَّةا  السِّْلمِ 

 رجحه كما قتال بغري لتتعايشوا املساملة يف ادخلوا :أي  ،]. ]867، 862: البقرة[  ﴾ َحِكيم   َعزِيز   اللَّهَ  َأنَّ 
                                                           

من حديث ثابت بن الضحاك   7367 : صحيح البخاري، كتاب اجلنائز باب ما جاء يف قاتل النفس، حديث رقم  1
  .رضي اهلل تعاىل عنه

ث علي رضي اهلل من حدي  3436 : صحيح البخاري، كتاب املناقب باب عالمات النبوة يف اإلسالم، حديث رقم  2
 .تعاىل عنه
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 ب اخلطاب يقتضيه كما املسلمني دين وهو املساملة بالسِّلم املراد " :قال إذ تعاىل اهلل رمحه عاشور بن الطاهر
 كما القتال، دون املساملة يف بالدخول أمرهم :واملعىن للمسلمني، كاللقب هو الذي ﴾ آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا ﴿

 يف مفرطا كان أو حاصال، يكن مل فعل حتصيل طلب حقيقتها أن من (ادخلوا) يف األمر صيغة تقتضيه
 .1هـ.ا " .بعضه

 عنه تعاىل اهلل رضي لعلي قال كما ومراسالته، بعوثه يف صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول من عهد ما وهو
 فواهلل عليهم، َيب مبا وأخربهم اإلسالم، إىل ادعهم مث بساحتهم، تنزل حىت رسلك، على : "خليرب بعثه ملا

 .2 " النعم محر من لك خري واحد رجل بك يهدى ألن

 فإن اهلل، رسول وأين اهلل، إال إله ال أن شهادة إىل ادعهم : "لليمن بعثه ملا عنه تعاىل اهلل رضي ملعاذ وقال
 لذلك، أطاعوا هم فإن وليلة، يوم كل يف صلوات مخس عليهم افرتض قد اهلل أن فأعلمهم لذلك، أطاعوا هم

 .3 " فقرائهم على وترد أغنيائهم من تؤخذ أمواهلم يف صدقة عليهم افرتض اهلل أن فأعلمهم

 وكفوا منهم فاقبلوا أسلموا فإن اإلسالم، إىل فادعوهم املشركني من عدوكم لقيتم وإذا : "أيضا ويقول
 عليهم َيري املسلمني، كأعراب أهنم فأخربوهم أبوا فإن املهاجرين، دار إىل منها التحول إىل ادعوهم مث عنهم،
 اجلزية، إعطاء إىل فادعوهم أبوا وإن نصيب، والغنيمة الفيء من هلم وليس املؤمنني، على َيري الذي اهلل حكم

 .4 " فقاتلوهم ذلك يقبلوا مل وإن عنهم، وكفوا منهم فاقبلوا ذلك قبلوا فإن

 بدعاية أدعوك فإين بعد، أما اهلدى، اتبع من على سالم : "له قال الروم ملك هرقل خاطب وملا
 تعالوا الكتاب أهل ويا « األريسيني إمث عليك فإن توليت فإن مرتني، أجرك اهلل يؤتك تسلم، أسلم اإلسالم،

 فإن اهلل دون من أربابا بعضا بعضنا يتخذ وال شيئا به نشرك وال اهلل إال نعبد ال أن وبينكم بيننا سواء كلمة إىل
 .5 " مسلمون بأنا اشهدوا فقولوا تولوا

                                                           

 (.816/  8)التحرير والتنوير   1
: صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري باب دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم الناس إىل اإلسالم والنبوة، حديث رقم  2

 8264 . 
: حديث رقم صحيح البخاري، كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، من حديث ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما،  3

 7348 . 
 . 264 : اآلثار أليب يوسف، باب الغزو واجليش حديث رقم  4
هل يرشد املسلم : ويف اجلهاد والسري باب 1أخرجه البخاري يف بدأ الوحي من حديث صخر بن حرب بن أمية برقم   5

  .8177 : أهل الكتاب من حديث ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما، حديث رقم
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 قال كما األنام بني وتعايش ووآم، سالم دعوة أهنا اإلسالمية الدعوة يف األصل أن يف صرحية األدلة فهذه
 اللَّهِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  لِتَـَعاَرُفوا َوقـََبائِلَ  ُشُعوباا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنـَْثى ذََكر   ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  ِإنَّا النَّاسُ  أَيُـَّها يَا ﴿  :تعاىل اهلل

 . ]73: احلجرات[  ﴾ َخِبري   َعِليم   اللَّهَ  ِإنَّ  أَتْـَقاُكمْ 

 إليهم، احلق وصول بعدم يظلموا ال حىت للناس، اإلسالم رسالة إيصال تعذر عند إال يكون ال القتال وأن
 حيجب أن أحد حق من فليس ومنذرين، مبشرين رسال إليهم وأرسل وعبادته، لتوحيده تعاىل اهلل خلقهم وقد

 أخف فيه يرتكب رمحة قتال إذا فهو لعباده، تعاىل اهلل بعثه الذي والنور حيتاجوهنا، اليت اهلل معرفة عنهم
 كما الشعوبية، العصبية أو العادة حبكم الناس على فرضها يراد اليت والوثنية الشرك وهو أكربمها لدفع الضررين

َنة   َتُكونَ  اَل  َحىتَّ  َوقَاتُِلوُهمْ  ﴿  :سبحانه قال ينُ  َوَيُكونَ  ِفتـْ   ﴾ الظَّاِلِمنيَ  َعَلى ِإالَّ  ُعْدَوانَ  َفاَل  انـْتَـَهْوا فَِإنِ  لِلَّهِ  الدِّ
َنة   َتُكونَ  اَل  َحىتَّ  َوقَاتُِلوُهمْ  ﴿  :شأنه عز وقال] . ]773: البقرة[ ينُ  َوَيُكونَ  ِفتـْ  اللَّهَ  فَِإنَّ  انـْتَـَهْوا فَِإنِ  لِلَّهِ  ُكلُّهُ  الدِّ
 . ]46، 37: األنفال[  ﴾ النَِّصريُ  َونِْعمَ  اْلَمْوىَل  نِْعمَ  َمْواَلُكمْ  اللَّهَ  َأنَّ  فَاْعَلُموا تـََولَّْوا َوِإنْ  .َبِصري   يـَْعَمُلونَ  مبَا

 .العباد بني ووثنية شرك يكون لئال شرع قتاهلم أن أي

 اإلسالم رسالة إليصال بل القتال، ألجل قتال هو فليس 1 " الكفر عدم الغاية فجعل : "القرطيب قال 
 مناوأة، غري من اإلسالم حلكم ويذعنوا أذاهم عنا يكفوا أو املراد، هو وهذا يسلموا أن فإما بلغتهم فإذا للناس،
 أمن من توفره مبا حنوهم بواجبها للقيام الدولة ومساعدة الوالء عن تعبري هي اليت اجلزية، إعطاء ذلك وبرهان
 .ومرافق ومصاح

 عليهم اإلميان ليدخل يقهروا؛ أن - تعاىل باهلل املؤمنني غري أي – حقهم يف الرمحة :الدهلوي العالمة قال
 تفريق أو قوي، ومتنع شديدة نكاية منهم له من بقتل إال قهر وال املر، الدواء إَياد مبنزلة أنفهم رغم على

 اإلميان يف وذراريهم أتباعهم يدخل ذلك فعند شيء، على يقدرون ال يصريوا حىت أمواهلم وسلب منعتهم
 األريسيني إمث عليك فإن توليت فإن " قيصر إىل صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول كتب ولذلك وطوع، برغبة

: قال حيث صلى اهلل عليه وسلم النيب أشار هذا وإىل إمياهنم، إىل يؤدي وقهرهم أسرهم كان ورمبا 2 "
 أن البشر إىل بالنسبة الكاملة التامة فالرمحة وأيضا 3 " السالسل يف اجلنة يدخلون قوم من اهلل عجب "

 يغلب اليت الفاسدة فاملدن مدينتهم، وسياسة منزهلم وتدبري ارتفاقاهتم يصلح وأن االحسان، إىل اهلل يهديهم
 إال اإلنسان يصح ال اإلنسان بدن يف األكلة مبنزلة هو إمنا شديد متنع هلم ويكون السبعية، نفوس عليها

 إىل مفضيا كان إذا القليل والشر القطع، من له بد ال طبيعته وإقامة مزاجه إصالح إىل يتوجه والذي بقطعه،

                                                           

 (.364/ 8)قرطيب تفسري ال  1
 .تقدم خترَيه قريبا  2
عجبت ألقوام يقادون إىل اجلنة  »: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: يشري حلديث هريرة رضي اهلل تعاىل عنه قال  3

 .7767 : حديث رقم  رواه ابن األعرايب يف معجمه «  وهم كارهون »ويف رواية «  بالسالسل
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 عن اهلل خلق أبعد كانوا العرب من حوهلم ومن بقريش عبدة هنالك كان وقد فعله، واجب الكثري اخلري
 كان وما بعضا، يأسر بعضهم وكان شديدة، مقاتالت بينهم وكانت الضعفاء، على وأظلمهم االحسان

 وأحدهم بطشا أشدهم وقتل صلى اهلل عليه وسلم النيب فجاهدهم الدليل يف ناظرين احلجة يف متأملني أكثرهم
 يف يكن مل فلو أمورهم، واستقامت اإلحسان، أهل من ذلك بعد فصاروا له، وانقادوا اهلل، أمر ظهر حىت نفسا

 .1 " حقهم يف اللطف حيصل مل أولئك جهاد الشريعة

 :مفاسد دعوى الجهاد في قتال المسلمين 
 :ومنها كثرية مفاسد املسلمني قتال يف اجلهاد دعوى على يرتتب

 .الشرعي وضعه عن اجلهاد مصطلح حتريف -7
 .حق بغري أرواحهم وإزهاق املسلمني حرمات استحالل -8
 .اإلسالم ديار يف والفوضى االضطراب حصول -3
 .أعدائهم أمام واهلوان الضعف حصول -4
 .والتنمية األمن يف حنوشعبها واجبها عن الدولة انشغال -6

 :تحريف مصطلح الجهاد
 قال كما اإلميان مراتب من وجعله احلكيم، الشارع قدسه عظيم، مصطلح اإلسالم يف اجلهاد مصطلح

رُ  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي اَل  ﴿ :سبحانه  َوأَنـُْفِسِهمْ  بَِأْمَواهلِِمْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  يف  َواْلُمَجاِهُدونَ  الضََّررِ  أُويل  َغيـْ
 اْلُمَجاِهِدينَ  اللَّهُ  َوَفضَّلَ  احلُْْسىَن  اللَّهُ  َوَعدَ  وَُكالًّ  َدَرَجةا  اْلَقاِعِدينَ  َعَلى َوأَنـُْفِسِهمْ  بَِأْمَواهلِِمْ  اْلُمَجاِهِدينَ  اللَّهُ  َفضَّلَ 
ا َأْجراا َقاِعِدينَ الْ  َعَلى : قال أفضل؟ األعمال أي صلى اهلل عليه وسلم النيب وسئل.  ]76: النساء[  ﴾ َعِظيما

 .2 " مربور حج : "قال ماذا؟ مث  :قيل " اهلل سبيل يف جهاد » :قال ماذا؟ مث :قيل « ورسوله باهلل إميان "

 ِِتَارَة   َعَلى أَُدلُُّكمْ  َهلْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا ﴿  :سبحانه قال كما سبحانه احلق مع خاصة معاملة وهو
 َلُكمْ  َخيـْر   َذِلُكمْ  َوأَنـُْفِسُكمْ  بَِأْمَواِلُكمْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  يف  َوُِتَاِهُدونَ  َوَرُسولِهِ  بِاللَّهِ  تـُْؤِمُنونَ   .أَلِيم   َعَذاب   ِمنْ  تـُْنِجيُكمْ 

 َعْدن   َجنَّاتِ  يف  طَيَِّبةا  َوَمَساِكنَ  اأْلَنـَْهارُ  حَتِْتَها ِمنْ  َِتْرِي َجنَّات   َويُْدِخْلُكمْ  ُذنُوَبُكمْ  مْ َلكُ  يـَْغِفرْ .تـَْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ 
 . ]73-76: الصف[  ﴾ اْلُمْؤِمِننيَ  َوَبشِّرِ  َقرِيب   َوفـَْتح   اللَّهِ  ِمنَ  َنْصر   حتُِبُّونـََها َوأُْخَرى  .اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذِلكَ 

 اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  اْشتَـَرى اللَّهَ  ِإنَّ  ﴿  :أخرى آية يف قال وكما واإلكرام، اجلالل ذي مع راحبة ِتارة فاجلهاد 
ا َويـُْقتَـُلونَ  فـَيَـْقتـُُلونَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  يف  يـَُقاتُِلونَ  اجْلَنَّةَ  هَلُمُ  بَِأنَّ  َوأَْمَواهَلُمْ  أَنـُْفَسُهمْ  يلِ  التـَّْورَاةِ  يف  َحقًّا َعَلْيهِ  َوْعدا  َواإْلِجنِْ
.  ]777: التوبة[﴾ اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َوَذِلكَ  بِهِ  بَايـَْعُتمْ  الَِّذي بِبَـْيِعُكمُ  فَاْسَتْبِشُروا اللَّهِ  ِمنَ  بَِعْهِدهِ  أَْوىفَ  َوَمنْ  َواْلُقْرآنِ 

                                                           

 (.466/ 8)حجة اهلل البالغة   1
 . 7461 : صحيح البخاري، كتاب احلج باب فضل احلج املربور، حديث رقم  2
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 اْلُمَجاِهِدينَ  اللَّهُ  َوَفضَّلَ  ﴿  :سبحانه قال كما تدرك، ال وسعادة ينفد، ال بنعيم ظافرا كان فيها عامله ومن
ا َأْجراا اْلَقاِعِدينَ  َعَلى ا َغُفوراا اللَّهُ  وََكانَ  َوَرمْحَةا  َوَمْغِفرَةا  ِمْنهُ  َدَرَجات    .َعِظيما  والنيب  ،]76، 76: النساء[﴾ َرِحيما

 للمجاهدين اهلل أعدها درجة، مائة اجلنة يف إن : "تعاىل اهلل عند اجملاهدين درجات بني صلى اهلل عليه وسلم
 ال اجلهاد أجر أن والسالم الصالة عليه وبني 1 " واألرض السماء بني كما الدرجتني بني ما اهلل، سبيل يف

 وجل؟ عز اهلل سبيل يف اجلهاد يعدل عما :عنهم تعاىل اهلل رضي الصحابة سأل فقد األعمال، من شيئ يعدله
 يف وقال ،" تستطيعونه ال : "يقول ذلك كل ثالثا أو مرتني، عليه فأعادوا :قال ،" تستطيعونه ال : "قال

 حىت صالة، وال صيام، من يفرت ال اهلل، بآيات القانت القائم الصائم كمثل اهلل سبيل يف اجملاهد مثل " :الثالثة
 .2 " تعاىل اهلل سبيل يف اجملاهد يرجع

: قال اجلهاد؟ يعدل عمل على دلين :فقال ،وسلمصلى اهلل عليه  اهلل رسول إىل جاء رجال  :أن رواية ويف
 ،" تفطر؟ وال وتصوم تفرت، وال فتقوم مسجدك تدخل أن اجملاهد خرج إذا تستطيع هل : "قال " أجده ال"

 .3ذلك؟ يستطيع ومن :قال

 إال بيته من خيرجه ال سبيله، يف جاهد ملن اهلل تكفل : "قال صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول أن وثبت
 أجر من نال ما مع منه، خرج الذي مسكنه إىل يرجعه أو اجلنة، يدخله بأن كلمته، وتصديق سبيله، يف جهاد

 .4 " غنيمة أو

 فضل من عليه يرتتب ملا احلقيقي؛ وضعه غري على يطلق أن شرعا َيوز ال العظيم املصطلح هذا فمثل
 وهو جماهدا، املسلمني يقاتل من يكون فكيف الشرعي، مدلوهلا غري على تطبيقها يصح ال فقهية وأحكام

 !غريه؟ أو لسبب املسلم أخيه دم ومستحل لنفسه ظامل

 ال الذي بالدين التالعب من وذلك مواضعها، غري يف ووضعها الشرعية للحقائق التحريف من هذا إن
  .املسلمني بني يكون أن َيوز

 :استحالل حرمات المسلمين

                                                           

 ..76: تقدم خترَيه ص  1
من حديث أيب هريرة رضي   3627 : صحيح مسلم، كتاب اإلمارة باب فضل الشهادة يف سبيل اهلل تعاىل، حديث رقم  2

 .اهلل تعاىل عنه
من حديث أيب هريرة رضي اهلل   8667 : ل اجلهاد والسري، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري باب فض  3

 .تعاىل عنه
 . 3616 : صحيح مسلم، كتاب اإلمارة باب فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهلل، حديث رقم  4
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 عصمه قد اإلسالم ألن تنقص؛ وال اعتداء غري من مصونة لتكون شأهنا اهلل عظم املسلمني حرمات
 كبريا، حدا وتعدى بعيدا، ضالال ضل فقد حرمته انتهك فمن والنصرة، احلماية له فأوجبت الشهادة، بكلمة
 ِإالَّ  ُمْؤِمناا يـَْقُتلَ  َأنْ  ِلُمْؤِمن   َكانَ  َوَما ﴿  :سبحانه قال كما املؤمنني من ذلك يكون أن تعاىل اهلل نفى ولذلك

 وحدة أخوة هي اليت اإلميان أخوة مع يتناىف ألنه يكون؛ وال ذلك يصح ال أي  :]78: النساء[  ﴾ َخطَأا 
  .ونصرة وحبة

 إال مؤمنا يقتل أن ملؤمن ينبغي ما واملعىن .األحكام أمهات من آية هذه  :تعاىل اهلل رمحه القرطيب قال
 تـُْؤُذوا َأن َلُكمْ  َكانَ  َوَما ﴿  :كقوله والنهي، التحرمي على هو وإمنا النفي على ليس ( كان وما: ) فقوله خطأ،
 .1﴾ اللَّهِ  َرُسولَ 

 َربُُّكمْ  َحرَّمَ  َما أَْتلُ  تـََعاَلْوا ُقلْ  ﴿  :قوله يف كما كتابه حمكم يف احملرتمة النفس قتل عن تعاىل اهلل هنى وكم 
 تـَْقَربُوا َواَل  َوِإيَّاُهمْ  نـَْرزُُقُكمْ  حَنْنُ  ِإْماَلق   ِمنْ  أَْواَلدَُكمْ  تـَْقتـُُلوا َواَل  ِإْحَساناا َوبِاْلَواِلَدْينِ  َشْيئاا بِهِ  ُتْشرُِكوا َأالَّ  َعَلْيُكمْ 

َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ    ﴾ تـَْعِقُلونَ  َلَعلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّاُكمْ  َذِلُكمْ  بِاحلَْقِّ  ِإالَّ  اللَّهُ  َحرَّمَ  الَّيِت  النـَّْفسَ  تـَْقتـُُلوا َواَل  بََطنَ  َوَما ِمنـْ
 . ]33: اإلسراء[  ﴾ بِاحلَْقِّ  ِإالَّ  اللَّهُ  َحرَّمَ  الَّيِت  النـَّْفسَ  تـَْقتـُُلوا َواَل  ﴿  :سبحانه وقوله. ]767: األنعام[

 له يوجب اهلل، حدود من كبريا حدا وتعدى اهلل، حرمها اليت النفس قتل قد يكون املسلم يقتل فمن
ا ُمْؤِمناا يـَْقُتلْ  َوَمنْ  ﴿ تعاىل قال كما نصوحا، توبة يتب مل إن جهنم نار يف اخللود ا َجَهنَّمُ  َفَجزَاُؤهُ  ُمتَـَعمِّدا  َخاِلدا

ا َعَذاباا َلهُ  َوأََعدَّ  َوَلَعَنهُ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َوَغِضبَ  ِفيَها  باهلل الشرك بعد ذنب هناك وليس . ]73: النساء[  ﴾ َعِظيما
 مل ما دينه، من فسحة يف املؤمن يزال لن : "صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول لقول الذنب، هذا من أعظم تعاىل

 ال اليت األمور، ورطات من إن : "يقول عنهما تعاىل اهلل رضي عمر بن اهلل عبد وكان 2 " حراما دما يصب
 العبد به حياسب ما أول القتل جرم كان ولذلك 3 " حله بغري احلرام الدم سفك فيها، نفسه أوقع ملن خمرج
 أول : "صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول قال :قال عنه تعاىل اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد روى كما القيامة يوم
 عنهما تعاىل اهلل رضي عباس ابن وسئل 4 " الدماء يف الناس بني يقضى ما وأول الصالة، العبد به حياسب ما

 نبيكم مسعت اهلدى؟ له وأىن وحيه،  :قال اهتدى، مث صاحلا وعمل وآمن تاب مث متعمدا مؤمنا قتل عمن
 مل هذا سل رب  :يقول صاحبه برأس متعلق القيامة يوم واملقتول القاتل َييء : "يقول صلى اهلل عليه وسلم

 .5 " أنزهلا بعدما نسخها ما مث نبيكم، على وجل عز اهلل أنزهلا لقد واهلل " قتلين؟
                                                           

 (.377/ 6)تفسري القرطيب   1
 . 6428 : اؤه جهنم، حديث رقمومن يقتل مؤمنا متعمدا فجز : صحيح البخاري، كتاب الديات باب قول اهلل تعاىل  2
 . 6423 : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، حديث رقم: صحيح البخاري، كتاب الديات باب قول اهلل تعاىل  3
 . 3741 : السنن الصغرى، كتاب حترمي الدم تعظيم الدم، حديث رقم  4
من حديث ابن عباس رضي اهلل .  8671 : سنن ابن ماجه، كتاب الديات باب هل لقاتل مؤمن توبة، حديث رقم  5

 .تعاىل عنهما
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 :االضطراب والفوضى في ديار اإلسالمحصول 
 اضطراب من ذلك جراء حيدث ما أهله، من هو وال فيه صفة له ليس ممن اجلهاد دعوى مظاهر أبرز من
 احلياة وتعود أموال، بسببه وتسلب أعراض، بامسه وتنتهك بريئة، أرواح بامسه تُزهق حد، عند تقف ال وفوضى
 الفتنة هذه وأد وجوب هو اإلسالم ومنهج األعمار، وتفاين الديار، خبراب إيذان وذلك ومرجا، هرجا فوضى
 ستكون إنه " فقال حتذير، أشد ذلك من صلى اهلل عليه وسلم املصطفى حذر فقد برأسها، أطلت كلما
 .1 " كان من كائنا بالسيف فاضربوه مجيع، وهي األمة هذه أمر يفرق أن أراد فمن وهنات، هنات

 شقاق إىل يؤدي دام ما كان مسمى بأي الفتنة يريد من دم صلى اهلل عليه وسلم النيب أهدر كيف فرتى
 أمري على اخلروج من ابتداء اإلسالم، تاريخ كل يف حصل وكما اآلن، حاصل هو كما عارمة، وفوضى بعيد

 ايومنا إىل ينسد مل اإلسالم يف فتقا عليه الفتنة كانت الذي عنه، اهلل رضي النورين ذي عثمان سيدنا املؤمنني
  .هذا

 صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول يسألون الناس كان :فقال عنه، تعاىل اهلل رضي اليمان بن حذيفة وروى
 اهلل فجاءنا وشر، جاهلية يف كنا إنا اهلل، رسول يا :فقلت يدركين، أن خمافة الشر، عن أسأله وكنت اخلري، عن
 وفيه نعم، : "قال خري؟ من الشر ذلك بعد وهل :قلت « نعم » :قال شر؟ من اخلري هذا بعد فهل اخلري، هبذا

 اخلري ذلك بعد فهل  :قلت " وتنكر منهم تعرف هديي، بغري يهدون قوم : "قال دخنه؟ وما  :قلت " دخن
 لنا، صفهم اهلل رسول يا  :قلت " فيها قذفوه إليها أجاهبم من جهنم، أبواب على دعاة نعم، : "قال شر؟ من
 املسلمني مجاعة تلزم : "قال ذلك؟ أدركين إن تأمرين فما :قلت " بألسنتنا ويتكلمون جلدتنا، من هم : "قال

 بأصل تعض أن ولو كلها، الفرق تلك فاعتزل : "قال إمام؟ وال مجاعة هلم يكن مل فإن  :قلت " وإمامهم
 .2 " ذلك على وأنت املوت يدركك حىت شجرة،

  

                                                           

من حديث عرفجة   3637 : صحيح مسلم، كتاب اإلمارة باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع، حديث رقم  1
 .رضي اهلل تعاىل عنه

كتاب وصحيح مسلم،    6676 : كيف األمر إذا مل تكن مجاعة، حديث رقم: صحيح البخاري، كتاب الفنت باب  2
 . 3683 : اإلمارة باب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت وحتذير الدعاة إىل الكفر، حديث رقم
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 :حكم الخروج على ولي األمر المسلم
 من ذلك منع يف ورد ما مع األمر، ويل طاعة عن اخلروج معصية ارتكاب اجلهاد دعوى أسباب من إن
 سبحانه له معصية ومعصيته تعاىل اهلل طاعة من املسلم األمر ويل طاعة بأن الداللة، صريح شرعية نصوص

 َشْيء   يف  تـََناَزْعُتمْ  فَِإنْ  ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوأُويل  الرَُّسولَ  َوأَِطيُعوا اللَّهَ  أَِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا ﴿  :وجل عز كما
 . ]67: النساء[  ﴾ تَْأِويالا  َوَأْحَسنُ  َخيـْر   َذِلكَ  اآْلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللَّهِ  تـُْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َوالرَُّسولِ  اللَّهِ  ِإىَل  فـَُردُّوهُ 

 وغريهم عباس وابن هريرة أيب عن  2القرطيب وحكاه 1وغريه الطحاوي رواه كما األمراء هم األمر وأولو
 يف السلطان أطيعوا :قوله التسرتي اهلل عبد بن سهل عن ونقل وصححه، واجلمهور عنهم تعاىل اهلل رضي
  :سهل قال  .واجلهاد والعيدين واجلمعة واحلج واألحكام واألوزان، واملكاييل والدنانري، الدراهم ضرب  :سبعة
 وروي  :قال  .جائرا أمريا كان وإن عاص، فهو أفىت فإن يفيت، أن له فليس يفيت أن العامل السلطان هنى وإذا
 فعل فإذا األمانة، ويؤدي بالعدل، حيكم أن اإلمام على حق  :قال أنه عنه اهلل رضي طالب أيب بن علي عن

 .اهـ .بطاعته أمر مث والعدل، األمانة بأداء أمرنا تعاىل اهلل ألن يطيعوه؛ أن املسلمني على وجب ذلك

 واحلكام األمراء من الناس، على الوالة  :وهم األمر أويل بطاعة وأمر  :تفسريه يف السعدي العالمة قال
 عنده، فيما ورغبة هلل طاعة هلم، واالنقياد بطاعتهم إال ودنياهم دينهم أمر للناس يستقيم ال فإنه واملفتني،

  :تعاىل اهلل رمحه قال اخلالق، معصية يف ملخلوق طاعة فال بذلك أمروا فإن اهلل، مبعصية يأمروا أال بشرط ولكن
 إال يأمر ال الرسول فإن الرسول، طاعة مع وذكره بطاعتهم األمر عند الفعل حذف يف السر هو هذا ولعل

 .3معصية يكون ال أن بطاعتهم األمر فشرط األمر أولو وأما اهلل، أطاع فقد يطعه ومن اهلل، بطاعة

 وهو طاعته، اهلل جب أو من طاعة عن اخلروج نفسه تراوده من صلى اهلل عليه وسلم املصطفى حذر وقد
صلى اهلل عليه  اهلل رسول مسعت  :قال عنه تعاىل اهلل رضي عمر بن اهلل عبد روى كما املسلمني، أمر ويل

 مات بيعة، عنقه يف وليس مات ومن له، حجة ال القيامة يوم اهلل لقي طاعة، من يدا خلع من : "يقول وسلم
 .4 " جاهلية ميتة

 عليهم، وتصلون عليكم ويصلون وحيبونكم، حتبوهنم الذين أئمتكم خيار : "صلى اهلل عليه وسلم قال وملا
 ننابذهم أفال اهلل، رسول يا له فقيل ،" ويلعنونكم وتلعنوهنم ويبغضونكم، تبغضوهنم الذين أئمتكم وشرار

                                                           

تفسري   7387 : مشكل اآلثار للطحاوي، باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديث رقم  1
إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها : سنن سعيد بن منصور، كتاب التفسري تفسري سورة النساء، قوله تعاىل

 . 683 : حديث رقم
 (.867/ 6)تفسري القرطيب   2
 (.723: ص)تيسري الكرمي الرمحن   3
: صحيح مسلم، كتاب اإلمارة باب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت وحتذير الدعاة إىل الكفر، حديث رقم  4

 3636 . 
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 تنزعوا وال عمله، فاكرهوا تكرهونه، شيئا والتكم من رأيتم وإذا الصالة، فيكم أقاموا ما ال، : "فقال بالسيف؟
 .1 " طاعة من يدا

 صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول عن جاء ملا املقسط؛ السلطان إجالل اإلميان مقتضيات من إن من بل
 ذي وإكرام عنه، واجلايف فيه الغايل غري القرآن وحامل املسلم، الشيبة ذي إكرام اهلل إجالل من إن : "قال أنه

 .2 " املقسط السلطان

 فإذا والعلماء، السلطان عظموا ما خبري الناس يزال ال  :يقول اهلل رمحه اهلل عبد بن سهل كان ولذلك
 .3  اهـ.دنياهم أفسد هبذين استخفوا وإذا وأخراهم، دنياهم اهلل أصلح هذين عظموا

: قال صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول أن عنه تعاىل اهلل رضي مالك بن أنس حديث إليه يشري ما وهذا
 .4 " األرض يف ورحمه األرض، يف اهلل ظل السلطان إمنا تدخلها، فال سلطان فيها ليس ببلدة مررت إذا "

 الناس حال صالح من ذلك يف ملا والتوقري؛ واالحرتام الطاعة من األمر لويل َيب ما إىل يشري كله وهذا
 وهو والنسل، احلرث هتلك فنت من االضطراب يثري اسم بأي األمر ويل على اخلروج يف وملا ودنياهم، دينهم يف

  ﴾ اْلُمْفِسِدينَ  حيُِبُّ  اَل  اللَّهَ  ِإنَّ  اأْلَْرضِ  يف  اْلَفَسادَ  تـَْبغِ  َواَل  ﴿  :بقوله عنه تعاىل اهلل هنى الذي الفساد
 اَل  هَلُمْ  ِقيلَ  َوِإَذا ﴿  :سبحانه قوله يف كما الفساد أهل من بأنه لذلك يسعى من ووصف. ]11: القصص[

َا قَاُلوا اأْلَْرضِ  يف  تـُْفِسُدوا ، 77: البقرة[ ﴾ َيْشُعُرونَ  اَل  َوَلِكنْ  اْلُمْفِسُدونَ  ُهمُ  ِإنَـُّهمْ  َأاَل  .ُمْصِلُحونَ  حَنْنُ  ِإمنَّ
78[. 

 يرى عنه تعاىل اهلل ضي الفارسي سلمان كان وقد عريض، فساد هو اخلروج على يرتتب الذي والفساد
  :تعاىل قوله يف يقول وكان ، األرض يف املفسدين من أهنم ادـــــفس بزعمهم وحيصل اإلصالح يزعمون من أن
َا قَاُلوا اأْلَْرضِ  يف  تـُْفِسُدوا اَل  هَلُمْ  ِقيلَ  َوِإَذا ﴿  ﴾ َيْشُعُرونَ  اَل  َوَلِكنْ  اْلُمْفِسُدونَ  ُهمُ  ِإنَـُّهمْ  َأاَل .ُمْصِلُحونَ  حَنْنُ  ِإمنَّ
 .5 "بعد هؤالء جاء ما : "يقول، ]78، 77: البقرة[

                                                           

 . 3636 : ة باب خيار األئمة وشرارهم، حديث رقمصحيح مسلم، كتاب اإلمار   1
من حديث أيب موسى األشعري رضي   4884 : سنن أيب داود، كتاب األدب باب يف تنزيل الناس منازهلم، حديث رقم  2

 .اهلل تعاىل عنه
 (.866/  6)تفسري القرطيب   3
 . 76423 : ل اإلمام العادل حديث رقمالسنن الكربى للبيهقي، كتاب القسامة كتاب قتال أهل البغي، باب فض  4
: وإذا قيل هلم ال تفسدوا، حديث رقم: القول يف تأويل قوله تعاىل -جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي، سورة البقرة  5

 367 . 
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:  بعد هؤالء جاء ما "  :ةــــاآلي هذه تالوة عند سلمان قول حيتمل :تعاىل اهلل رمحه الطربي جرير ابن قال
 عمن منه خربا ،صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول عهد على الصفة هبذه كانوا الذين فناء بعد قاله يكون أن "

 .1 " أحد صفته هذه ممن ميض مل أنه عىن أنه ال بعد، َيئ وملا بعدهم منهم جاء هو

 خيرجون وال اجلماعة، يفرقون وال طاعة، من يدا ينزعون ال أهنم واجلماعة السنة أهل منهج كان ولذلك
 .اجلوهرة يف اهلل رمحه اللَّقاين قال كما األمر ويل عن

 األمــــر ولـي عـلى خـروجـنـا        الـكـفــر حمـض غـري يف َيـز ومل

 وال جاروا، وإن أمورنا، ووالة أئمتنا على اخلروج نرى وال  :عقيدته يف اهلل رمحه الطحاوي اإلمام ويقول
 مبعصية، يأمروا مل ما فريضة، وجل عز اهلل طاعة من طاعتهم ونرى طاعتهم، من يدا ننزع وال عليهم، ندعو

 َوأَِطيُعواْ  اللَّهَ  أَِطيُعواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا ﴿  :تعاىل بقوله الشارح له واستدل اهـ (واملعافاة بالصالح هلم وندعو
 من : "قال أنه ،صلى اهلل عليه وسلم النيب عن الصحيح ويف. ]67: النساء[ ﴾ ِمنُكمْ  اأَلْمرِ  َوأُْويل  الرَُّسولَ 
 فقد األمري يعص ومن أطاعين، فقد األمري يطع ومن اهلل، عصى فقد عصاين ومن اهلل، أطاع فقد أطاعين
 .2 " عصاين

 رواية ويف 3 " زبيبة رأسه كأن حبشي، عبد عليكم استعمل وإن وأطيعوا، امسعوا: " أيضا احلديث ويف
 .4 " مُحِّلتم ما وعليكم مُحِّلوا ما عليهم فإمنا وأطيعوا، امسعوا : "أخرى

 دعانا :عنه تعاىل اهلل رضي الصامت بن عبادة قال كما ذلك على البيعة يأخذ صلى اهلل عليه وسلم وكان
 منشطنا يف والطاعة السمع على بايعنا أن : "علينا أخذ فيما فكان فبايعناه، صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول

 اهلل من عندكم بواحا كفرا تروا أن إال : "قال " أهله األمر ننازع ال وأن علينا، وأَثَرة ويسرنا، وعسرنا ومكرهنا،
 .5 " برهان فيه

                                                           

 (.827/ 7)جامع البيان ت شاكر   1
، ومسلم يف 8272: والسري برقم واحلديث أخرجه البخاري يف اجلهاد(. 646/ 8)شرح الطحاوية ت األرناؤوط   2

 .، من حديث أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه3666: اإلمارة برقم
من حديث   6148 : صحيح البخاري، كتاب األحكام باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية، حديث رقم  3

 .أنس رضي اهلل تعاىل عنه
من حديث وائل .  3688 : وإن منعوا احلقوق، حديث رقمصحيح مسلم، كتاب اإلمارة باب يف طاعة األمراء   4

  .احلضرمي
صحيح   6666 : سرتون بعدي، حديث رقم »: صحيح البخاري، كتاب الفنت باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم  5

 . 3676 : مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، حديث رقم
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 الشارع يعارض مبا أمر إذا طاعته وجوب عدم وإمنا جهادا، يسمى ال فإنه الربهان ذلك وجود ومع
 الشرع عرفه الذي أي 1 " املعروف يف الطاعة إمنا معصية، يف طاعة ال : "صلى اهلل عليه وسلم لقوله احلكيم،

 أمر فإذا باملعصية، يؤمر مل ما حق والطاعة السمع : "آخر حديث يف صلى اهلل عليه وسلم قال كما وأقره،
 .2 " طاعة وال مسع فال مبعصية،

 على والتعاون عليه االجتماع مصلحة للناس حيقق مما ذلك ألن واجبة؛ فطاعته مبعصية يأمر مل فإن
 اإلسالم، ثوابت مع يتعرض ال مبا الناس مصلحة حيقق ما كل فعل به الشارع أناط وقد والدنيا، الدين صالح

 املرسلة املصلحة مصادر من وتنطلق املضار، ودفع املصاحل حتقيق مناطها اليت الشرعية بالسياسة يسمى مبا
  .واملطلوبات للواجبات وفتحها احملرمات عن الذرائع وسد والعرف

 :أعدائهمحصول الضعف والهوان أمام 
 ومحاية أعدائها وزجر األمة أمر استقامة يف عظيم أثر من هلا ملا ؛ رعيةـــــــش فريضة الميةـــــــــاإلس الوحدة

  :حانهـــــسب فقال كهاــــــــومتاس وحدهتا على حتافظ أن األمة على تعاىل اهلل أوجب فقد لذلك ، مالاإلس بيضة
يعاا اللَّهِ  حِبَْبلِ  َواْعَتِصُموا ﴿  فََأْصَبْحُتمْ  قـُُلوِبُكمْ  بـَنْيَ  فَأَلَّفَ  أَْعَداءا  ُكْنُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  نِْعَمتَ  َواذُْكُروا تـََفرَُّقوا َواَل  مجَِ

َها فَأَنـَْقذَُكمْ  النَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرة   َشَفا َعَلى وَُكْنُتمْ  ِإْخَواناا بِِنْعَمِتهِ  ُ  َكَذِلكَ  ِمنـْ  آل[﴾ تـَْهَتُدونَ  َلَعلَُّكمْ  آيَاتِهِ  ُكمْ لَ  اللَّهُ  يـُبَـنيِّ
 .]763: عمران

 .3بسنده الطربي رواه فيما عنه تعاىل اهلل رضي مسعود ابن قاله كما اجلماعة هو اهلل وحبل

 يأمر تعاىل اهلل فإن متداخل، متقارب كله واملعىن وجوه، من غريه وعن عنه روي:   4القرطيب قال 
 :قال حيث املبارك ابن اهلل ورحم  .جناة واجلماعة هلكة الفرقة فإن الفرقة، عن وينهى باأللفة

 دانــا ملن الوثقى بعـروتـه منـه        فاعتصمـوا اهلل حبـل اجلماعة إن

 لكم ويكره ثالثا، لكم يرضى اهلل إن : "بقوله صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول بينه ما هو املعىن وهذا
 قيل  :لكم ويكره تفرقوا، وال مجيعا اهلل حببل تعتصموا وأن شيئا، به تشركوا وال تعبدوه، أن :لكم فريضى ثالثا،
 .1 " املال وإضاعة السؤال، وكثرة وقال،

                                                           

صحيح مسلم، كتاب اإلمارة،   4674 : ي باب سرية عبد اهلل بن حذافة السهمي، حديث رقمرواه البخاري يف املغاز   1
 .اهلل عنه من حديث علي رضي  3673 : باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، حديث رقم

وصحيح مسلم، كتاب   8276 : صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب السمع والطاعة لإلمام، حديث رقم  2
من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل تعاىل   3678 : إلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، حديث رقما

 .عنهما
 (.644/ 6)تفسري الطربي   3
 (.767/ 4)يف تفسريه   4
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 ذلك يف ملا سبحانه؛ به اإلشراك وعدم شأنه، جل عبادته قرين التفرق وعدم اهلل حببل االعتصام فجعل
َا ﴿ :سبحانه قال كما اإلميان مقتضيات من هو الذي اإلخاء وحتقيق الصف وحدة من  ﴾ ِإْخَوة   اْلُمْؤِمُنونَ  ِإمنَّ
 الوهن إىل املؤدي والتخاذل، التناحر ال والتآزر، والتناصر التماسك األخوة ومقتضى  10] :احلجرات [

 فـَتَـْفَشُلوا تـََناَزُعوا َواَل  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َوأَِطيُعوا ﴿  :شأنه عز بقوله ذلك من حذر قد تعاىل اهلل فإن والضعف،
 أن سببه معلال التنازع، وحرم االتفاق فأوجب [46 :األنفال] ﴾ الصَّاِبرِينَ  َمعَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َواْصربُوا رحُِيُكمْ  َوَتْذَهبَ 

 ال: "بقوله صلى اهلل عليه وسلم النيب منه حذر ما وهو األمة، على لإلدالة سببا ذلك ويكون والذلة، اهلوان فيه
 فقال اجلماعة، بنيان هلدم يسعى من دم وأهدر،   2 " بعض رقاب بعضكم يضرب كفارا، بعدي ترجعوا

 كائنا عنقه فاضربوا مجاعتكم يفرق جاءكم فمن وهنات، وهنات هنات ستكون إهنا : "صلى اهلل عليه وسلم
 .3 " كان ما

 فما خاصة، واإلسالمي عامة اإلنساين، التاريخ له يشهد التنازع بسبب لألمة واهلوان الضعف وحصول
 الضعف، ولد الذي الدنيا على التنازع بسبب إال الرياح أدراج وذهبت األندلس يف اإلسالمية اخلالفة تفككت

 العدو أتى حىت واحدة، واحدة املتفرقة الدول على واإلجهاز الباقية، البقية على االنقضاض من األعداء ومكن
 استبيحت ما احلديث العصر وهكذا ذلك، بسبب إال العباسية مث األمية الدولة انقرضت وما آخرهم، على
 ذلك وكل الضعف، ولد الذي االختالف بسبب إال أساطري وحتطمت أنضمة واهنارت أخرى وهتدمت دول

  :قبلكم األمم داء إليكم دب : "صلى اهلل عليه وسلم قوله يف كما منه وحذر أهله، على اإلسالم نعاه مما
 حىت اجلنة تدخلوا ال بيده نفسي والذي الدين، حتلق ولكن الشعر حتلق أقول ال احلالقة، هي والبغضاء، احلسد
 .4 " بينكم السالم أفشوا لكم؟ ذلك يثبت مبا أنبئكم أفال حتابوا، حىت تؤمنوا وال تؤمنوا،

                                                                                                                                                                                

من حديث أيب .  3388 : صحيح مسلم، كتاب األقضية، باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة، حديث رقم  1
 .رة رضي اهلل تعاىل عنههري

ال  »صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب   786 : صحيح البخاري، كتاب العلم، باب اإلنصات للعلماء، حديث رقم  2
من حديث ابن عمر ومن حديث جرير بن   784 : ، حديث رقم« ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

 .عبد اهلل رضي اهلل تعاىل عنهم
من حديث   6141 : عوانة، مبتدأ كتاب األمراء، بيان وجوب نصرة اخلليفة إذا بويع لغريه، حديث رقم مستخرج أيب  3

 .أسامة بن شريك أو عرفجة رضي اهلل تعاىل عنهما
سنن الرتمذي اجلامع الصحيح، الذبائح أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب   4

 .من حديث الزبري بن العوام رضي اهلل تعاىل عنه.  8474 : حديث رقم
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 رسول عليه حثهم وكما متعاونني متناصرين ﴾ َواِحَدةا  أُمَّةا  ﴿ اهلل وصفهم كما يكونوا أن الواجب وكان
 منه اشتكى إذا اجلسد مثل وتعاطفهم وترامحهم، توادهم، يف املؤمنني مثل : "بقوله صلى اهلل عليه وسلم اهلل

 .1 " واحلمى بالسهر اجلسد سائر له تداعى عضو

 :انشغال الدولة عن واجبها نحوشعبها في األمن والتنمية
 باستقرار مرهون.. وتطبيبا تعليما ودنيا، دينا وأرضا، أنسانا وبلدها شعبها حنو بواجباهتا الدولة قيام
 شيئا، تفعل أن تقدر ال فإهنا الصف ووحدة األمن هلا يتوفر مل فإن لذلك، طاقاهتا وتوفري وضعها،

 وضياع، إمهال يف الفرد سيبقى ئذ وعند واحلماية، األمن أولويات يف ستصرف والفكرية املادية فاإلمكانيات
 أو حضاري بتقدم حيلم وال الرخاء، يأتيه وال األمن له يتحقق فال املنشودة، احلضارة ركب عن وختلف

 . ...واإلصالح الصالح فيه يدعى الذي والتنازع التناحر هو ذلك وسبب ينبغي، كما تكنلوجي

 ركب عن مستمر تأخر يف هي اجلاهلية، والنعرات والثورات الفنت فبلدان حتصى، ال ذلك على والشواهد
 بل  ..صحية وال تعليمية وال حتيتية بىن وال زراعة وال صناعة فال االجتماعية، واحلقوق اإلنسانية، احلضارة
 وازع، وال ناصر وال األسباب، أتفه على تراق فالدماء تام، ضياع يف البسيطة األساسية اإلنسان حقوق

 .حال كل وهكذا  ..املغالبة على قائمة املادية واحلقوق

 األمن، بأولويات النشغاهلا مال من أوتيت مهما بواجبها القيام عن الدولة قدرة عدم ذلك كل وسبب
 الفنت رؤؤوس إليه يسعى ما هذا ولكن املعاصرة، احلضارة ركب يف لغريها جمارية لكانت الفنت عن خلت ولو

 شرعي مبسمى ذلك كان فإذا ذكره، تقدم مبا وأهلها الفنت من بتحذيره احلكيم الشارع منعه ما وهذا وأتباعهم،
 وهو احلق يقول واهلل  .أمسائها بغري وتسميتها احلقائق تزوير ومن باحلق، الباطل تلبيس من فهو كاجلهاد

 .السبيل يهدي

 .العاملني ربّ  هلل واحلمد أمجعني، وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على وبارك وسلَّم اهلل وصلَّى

 سبتمرب شهر من التاسع املوافق هـ،1434 احلرام القعدة ذي من الرابع يف حتريره من الفراغ وكان
 .م2013

 تعالى اهلل عفو إلى الفقير وكتبه
 الحداد العزيز عبد بن أحمد .د

 عنه تعالى اهلل عفا
 صيغة مقترحة لقرار المجمع

                                                           

من   4176 : صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقم  1
 .حديث النعمان بن بشري رضي اهلل تعاىل عنهما
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 تعريف اجلهاد -7

 كلمة اهلل  هو قتال الكفار الذين نابذونا بقتال وليس بيننا وبينهم عهد؛ إلعالء

وجهاد النفس فرض عني على كل مسلم ليتحقق به   ،جهاد النفس وجهاد األعداء :نوعاناجلهاد  -8
 .كمال اإلميان 

وهو من أعظم الطاعات  "قتال الكفار إلعالء كلمة اهلل " وجهاد األعداء هو املراد عند اإلطالق ويراد به
 .اآلخرة والقربات، وللمجاهدين أجر عظيم ومنزلة كبرية يف الدار

 ما َيري من القتال بني املسلمني أيا كان سببه ال يسمى جهادا -3
عند تعذر تبليغ الناس دعوة اهلل، وال يكون حىت  ال يكون اجلهاد إال بإذن اإلمام العام، وال يكون إال -4

 . تتحقق شروطه
  الناس رسالة اهلل خللقه تبليغهاد على أنه غاية بل هو وسيلة لاإلسالم ال ينظر إىل اجل -6
يتعني على املسلمني أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، وال َيوز التفرق أو اخلروج عن ويل األمر  -6

 املسلم؛ ملا يرتتب عليه من فساد كبري
َيب على املسلمني أن يبلغوا رسالة اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال احلسن لتقوم احلجة على  -1

 .العاملني
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ـ: التاليةوقد تضمن العناصر ( التقاتل بين المسلمين تحت اسم الجهاد )

 .املراد باجلهاد، وغايته، وأهدافه، ومن له احلق يف إعالن اجلهاد   -1

أســـ ان حنـــ ا بعــــت التنميمـــاا اتســـالمية إ  اللتــــاه  ـــد   ـــا  امل ــــ م  وغـــ ه  مــــن  -2
 .باس  اجلهاد. امل اطن  واملليم  يف الدوه اتسالمية

وغـ ه  مـن املـ اطن  واملليمـ      العم ياا اللتالية اليت تشن باس  اجلهاد  ـد امل ـ م   -3
 .يف الدوه اتسالمية وواحب امل  م  حن ه 

س طة ويل األمر يف إعالن اجلهاد وم قفه ممن يع ـن اجلهـاد  ـد امل ـ م  واملـ اطن  واملليمـ   -4
 .يف الدوه اتسالمية

 ـ: و عت خطة ال حث التايل: ومن خاله عناصر امل   ع أعاله 

 ".رعا  ش"و"لغة "تعريف اجلهاد  -1

 ما امللص د من اجلهاد يف اتسال  ؟ وما هي أهدافه وغاياته اليت يريد حتليلها ؟ -2

هـــو  ـــ   إطـــاله د مـــة اجلهـــاد بـــ  امل ـــ م  ع ـــو بعضـــه  الـــ عت يف أ  خـــال  أو قتـــاه  -3
حيــدب بيــنه  ؟ وهــو  ــ   ل منممــاا اتســالمية أن تت ــن اجلهــاد أو تع ــن عنــه ؟ ومــن حيــق لــه إعــالن اجلهــاد؟ 

  ؟ وما هي شروطه ؟ومىت

 هي دفر ال افر أ  احلرابة ؟ :هل علة الجهاد وأسبابه  -4

ديــف ينمــر اتســال  إ  املنممــاا اتســالمية الــيت حتمــو ال ــالا  ــد   ــا  امل ــ م  وع ــو املــ اطن  
 حتت اس  اجلهاد يف اتسال  ؟ : واملليم  يف الدوه اتسالمية 
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- :منهج البحث
 : اخلص ص اآلياا ال رمية اخلاصة بامل   عاللرآن ال رمي وع و وحه  -1

 .ال نة الن  ية الشريفة وع و وحه اخلص ص األ اديث اخلاصة بامل   ع  -2

 .ال  ة الن  ية الشريفة وع و وحه اخلص ص األ اديث اخلاصة بامل   ع  -3

 .أمهاا الفله اتسالمي ع و اختال  مذاه ه  -4

 :يةنورد المالحظة التال. وقبل الدخول في الموضوع 
إن أ  با ـــث عـــن اللتـــاه بـــ  امل ـــ م  حتـــت اســـ  اجلهـــاد وحنـــ ا بعـــت التنميمـــاا اتســـالمية إ  " 

اللتــاه  ــد   ــا  امل ــ م  خ تتضــم أخطــاكه ومةختــه ال اكويــة ع ــو اتســال  وامل ــ م  إخ بالتصــ ك الصــحيم 
 "  ع و الشيء فرع عن تص كه احل "ل جهاد يف اتسال  مبعناه العا  عمال  باللاعدة األص لية اليت تل ه 

مـن نصـ ص ال تـان وال ـنة وال ـ ة الن  يـة وفلـه املـذاهب . فما مل نتص ك اجلهاد يف اتسال  مبعناه العا 
فـنن تعر ـنا ملفهـ   اجلهـاد : وبالتـايل. اتسالمية خ مي ننا تص كاأل  ا  الشرعية ملا وكد يف امل   ع حمو ال حـث

 .ليس خاكحا  عنهيف اتسال  ه  لفه  امل   ع و 

 :وقد قسم الموضوع إلى المباحث التالية

 .تعريف اجلهاد لغة   وشرعا   :المبحث األول  -1

 .وقفة مع غزواا الرس ه ص و اهلل ع يه وآله وس   : المبحث الثاني  -2

 .    اللتاه ب  امل  م  حتت اس  اجلهاد :المبحث الثالث  -3
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 :المبحث األول
 :وشرعا  : لغة: تعريف الجهاد 

اجلهــاد ع ــو و ن فعــاه مــاخ د مــن اجلهــد بضــ  اجلــي ، وهــي املشــلة ال الغــة، ومنــه حهــد  :جااا ك ملمااة
أمـا . وحهـد ال ـإ إدا بـالغ يف إخـراج  بـده، وال ـإ اوهـ د هـ  الـذ  أخـذ  بـده. ال ئر إدا بالغ يف استخراج مائهـا

والاانين ي يجاادو  إي ): منــه ق لــه تعــا و : الطاقــة: األكض الصــ  ة، وبــالفتم والضــ : اجلهــد بــالفتم، فهــ  يعــي
 . الطاقة : مبعن املشلة، والثاين مبعن: فاألوه( 1) (جهدهم

احتهد يف محو العصا، واجلهاد بط يعته ي ت ز  املشـلة وبـذه ال سـع : يلاه احتهد يف محو الر ا وخ يلاه
س لااب بااه علاام فااال ت عمهمااا وإ  جهااداع علااى أ  تباارع بااي مااا لااي): وقــد حــاء بــاملعن العــا  بل لــه تعــا 

، وهـ  مـاخ د أيضـا  (3)( والـذين حهـدوا فينـا لنهـدينه  سـ  نا: )، وق لـه تعـا (2) (وصاحبهما في الدنيا معروفاا
مـن اجلهـد الــذ  هـ  بــذه أقصـو مــا يت صـو إليــه علـو اوتهــد ل  صـ ه إ  احل ــ  الشـرعي   ــب نمـر اوتهــد 

اجلهــاد بــذه ال ســع يف مدافعــة العــدو، وعرفــة الــ عت اآلخــر : بل لــهولــيس باعت ــاك ال اقــع، وعرفــه بعــت الفلهــاء 
امل الغــــة يف احهــــاد الطاقــــة العل يــــة والف ريــــة ل مجتهــــد واســــتفرار ال ســــع يف اســــتن ا  األ  ــــا  الشــــرعية : بل لــــه

مـة بذه النفس وما يت قف ع يه من ماه ووسع يف أعـالء د مـة اهلل وإقا: اخحتهادية دما عرفه بعضه  أيضا  بانه
شعائر اتميـان، ومـن مفـاهي  اجلهـاد يف اتسـال  حهـاد الـنفس، وحهـاد الشـيطان، وحهـاد ال فـاك عنـدما تتحلـق 

والنصـ ص الشـرعية مـن ال تـان وال ـنة يف  -إن شـاء اهلل  -أس ابه وتت فر شروطه ع و ما ن ينه يف هذا ال حث 
وهــذا : اجلــامع بينهــا بــذه اجلهــد وال ســع: ددةمبعــاين متعــ: مفهــ   اجلهــاد يف اتســال  وقــد تناولــت مفهــ   اجلهــاد

اجلهد قد ي  ن ماديا  أو طاقة نف ية وف رية داجلهد امل ذوه من ال الدين املشـرد  و عزعتـه إميـان ال لـد امل   ،ــ 
اهـــاد ": صـــ و اهلل ع يـــة وآلـــه وســـ  "ودـــذا داهـــدة الغرائـــز، امل ـــمو اهـــاد الـــنفس والـــذ  أط ـــق ع يـــه الرســـ ه 

رجعناا مان الجهااد ): ه باجلهـاد األدـك دمـا حـاء عنـه ع يـه الصـالة وال ـال  يف احلـديث الصـحيمالنفس بو مسـا
وقد ي  ن درد د مة  ـق أو تع ـ  عـن م قـف م ـدأ  حيتـاج إ   (جهاد النفس-األصغر إلى الجهاد األمبر 

الجهاااد ملمااة إ  ماان أعظاام )" الصــالة وال ــال  "حهــد وشــجاعة ل تع ــ  عنــه دمــا يــده ع ــو دلــ  ق لــه ع يــه 
 .(عدل عند سل ا  جائر

 : تعريف الجهاد في ايص الح البرعي 
ه  قتاه ال فاك احملاكب  حتت كاية ويل األمر عندما تتحلق أس ابه وتت فر شروطه وتنتفي م انعه واليت 

ندما أدن للد شرع اجلهاد يف ال نة الثانية ل هجرة الن  ية الشريفة، ع -إن شاء اهلل-ن  حها يف هذا امل حث 
                                                 

 ( .97: ) بة س كة الت(  1
 ( . 11: )س كة للمان(  2
 ( .97: )س كة العن   ا(  3
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أذ  للنين يقتلو  بأنهم ظلموا وإ  اهلل على نصرهم ): اهلل ل م  م  أن يدافع ا عن أنف ه  بل له تعا 
متب ) : وفرض بل له تعا  (1)  (النين أخرجوا من ديرهم بغير حق إي أ  يقولوا ربنا اهلل( 93)لقدير 

كم وعسى أ  تحبوا شيئا  وهو شر لكم عليكم القتال وهو مره لكم وعسى أ  تكرهوا شيئَا وهو خير ل
بان : وهنا نال ظ من سياه اآليت  ال رميت ،  يث تفيد اآلية األو  (2)  (واهلل يعلم وأنتم ي تعلمو 

األصو يف اتسال  عد  اللتاه وإن ال    وال ال  ه  األصو وإن اللتاه ه  اخستثناء بدليو سياه نص اآلية 
: وأن ع ة مشروعية األدن ل م  م  باللتاه ه  أهن  ظ م ا (3)  (و  بأنهم ظلمواأذ  للنين يقاتل) :ال رمية

أ  ب  ب الم   الذ  وقع ع يه  فادن اهلل تعا  ل م  م  باللتاه ع ته ال اعثة ع يه ه  الم   الذ  وقع 
الم   ع و ع و امل  م  والع ة يف األ  ا  الشرعية تدوك مع مع  هلا الذ  ه      اللتاه فمىت وحد 

بان امل  م  ي ره ن . واآلية الثانية تفيد من سياقها: امل  م  أدن هل  بلتاه ال فاك  ىت يرفع عنه  الم  
اللتاه وخ حي  نه ل ن عندما يم م ن باخعتداء ع و أنف ه  وأم اهل  أو يفتن ن يف دينه  وعليدهت  فنن 

 . اللتاه يص م مفرو ا  ع يه  مع دراهيته  له 

 : مر فرض اجلهاد يف اتسال  مبرا و وقد

 . ال ف واتعراض والصك ع و األدى مع استمراك الدع ة إ  اتسال   :األولى -1

أذ  للااانين يقااااتلو  ): ال حـــ ن قـــاه تعـــا  إبا ـــة اللتـــاه مـــن غـــ  فر ـــه أو مح ـــه ع ـــو :الثانياااة -2
 . (4) (بأنهم ظلموا وإ  اهلل على نصرهم لقدير

وقاتلوا فاي سابيل اهلل الانين ): قاه تعا . و امل    فلط ع و من يلاتوفرض اللتاه ع  :الثالثة -3
إن هــذه أوه آيــة نزلــت يف : كوى ابــن دثــ  كمحــه اهلل  (5) (يقاااتلونكم وي تعتاادوا إ  اهلل ي يحااب المعتاادين

قـاه . هاللتاه يف املدينة ف ان كس ه اهلل ص و اهلل ع يه وس   بعـد نزوهلـا يلاتـو مـن قات ـه وي ـف عمـن دـف عنـ
أ  عمـــاه  فيـــه مـــن الشــــر  وقتـــاه : قـــاه ابـــن دثـــ  (6) (فاااا  انتهاااوا فاااال عااادوا  إي علاااى الظاااالمين): تعـــا 

وهـذا معـن قـ ه داهـد أن  –املؤمن  ف ف ا عنه  فمن قات ه  بعد دل  فه  ظامل وخ عدوان إخ ع ـو المـامل  
إن هـذه اآليـة نـص يف أن اللتـاه هــ  : ملدينـة فيلـ هخ يلاتـو إخ مـن قاتـو ويع ـق ابـن دثـ  ع ـو أوه آيــة نزلـت با

لرد العدوان وأن ع و امل  م  أن خ يعتدوا بلتو مـن خ  ـ   قت ـه سـ اء ممـن يلاتـو وهـ  بـاقي ع ـو دفـره وقـادك 
وهــ  إدا وــاو  العــدو فلتــو الطفــو واملــرأة . وهنــا يثــاك أشــ اه وال ــال  خبــن دثــ : ع ــو اللتــاه ول نــه مل يفعــو

                                                 
 ( .44-37: )س كة احلج(  1
 ( .219: )س كة ال لرة(  2
 ( .37: )س كة احلج(  3
 ( .37: )س كة احلج(  4
 ( .174: )س كة ال لرة(  5
 ( .173: )س كة ال لرة(  6
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نــا فهــو  لنــا أن نتجــاو  فنلتــو منــه مــن خ  ــ   لنــا أن نلــت ه ؟ يلــ ه ابــن دثــ  هــذا اتشــ اه طــرا والشــيم م
ويطــرا مــن ق ــو مــن ينمــرون إ  أنف ــه  ودــاهن  دم ــ مي ق ي ــة أو ق ميــة غــ  مليــدين بلــي  اتســال  الــيت لــن 

 أ ألهنـــ  فـــالف ن اتســـال  بـــو هـــ  أســـ. وادا مل ي تزمـــ ا  ـــا فـــنن  ـــر   دحـــرن غـــ ه . ي  نـــ ا م ـــ م  إخ  ـــا
والـــذ  يـــدع ن أهنـــ  م تزمـــ ن بـــه دتابـــا  وســـنه، دلـــ  أن اتســـال   ـــر  ع ـــو امل ـــ م  قتـــو مـــن خ يلـــات ه  وإدا 
واو نا مث ه فنننا نعتد  ع و غ  اللاتو إد اللاتـو لـيس الطفـو ولي ـت املـرأة ولـيس الشـيم أو الراهـب، ولـذل  

وه  إ  دل  سل   وتش ه بـاخاله مـن خ ديـن لـه وإدا دنـا مـث ه  يف  (عدوان وظ  : )فنن قت ه  بنص اللرآن
 : الفعو ف مادا تفضو ع يه  دم  م 

أمــا قتــاه ال فــاك ابتــداء فهــ  قــ ه  ــعيف خ ي ــتند إ  اســتدخه صــحيم بــو اســتند إ  عمــ   بعــت   
 يـث  -إن شـاء اهلل-اآلياا املليدة أو املخصصة بةيـاا أخـرى وسنشـ  إ  دلـ  يف م انـه مـن هـذه ال حـث 

ع ة اللتاه هي ال فـر بصـر  النمـر عـن دـ هن  حمـاكب  أو م ـامل  واحلـق : حع  ا أصحان هذا الرأ  الضعيف
وهـي ال اعـث احلليلـي . احلرابـة دمـا أشـرنا إليهـا سـابلا  : الذ  ت نده نص ص ال تان وال نة أن ع ة اللتاه هي
وسن  ـم دلـ  دمـا أشـرنا عنـد اسـتلراء النصـ ص وبيـان ع و اجلهاد بصر  النمر عـن وحـ د ال فـر مـن عدمـه 

 .مط لها من تلييدها وعم مها اخلاص وخص صها املراد به العم   إن شاء اهلل 
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 المبحث الثاني
 :وقفة مع غزواك الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم

هنـا فـنن الضـروكة  من املع    أن ال ث  من األ  ا  وخاصة أ  ا  اجلهـاد تاخـذ مـن ال ـ ة الن  يـة ومـن
ولـ  بصـ كة مـ حزة وخ شـ  يف أن مـن غــزواا " صـ و اهلل ع يـه وآلــه وسـ  "تلتضـي منـا اسـتعراض غـزواا النـ  

( واخلنــده  -أُ ــد )مـا دــان هج مــا  مــن املشــرد  ع ـو امل ــ م  دمــا يف ": صــ و اهلل ع يــه وآلــه وســ  "الرسـ ه 
ليــق باسـتلراء النصــ ص دــدها دفاعــا  أو وقايــة وسن  ــم وبعـت مــا يفهــ  أنــه ابتــداء مـن امل ــ م  هــ  عنــد التح

دلــ  بــ عت النمــادج ل حهــة نمــر مــن اســتدل ا بــالغزواا ع ــو ط يعــة اهلجــ   يف اجلهــاد يف اتســال ، والطالــب 
ل عــدو والغــا   لــه واحلليلــة أهنــا دعــ ى م ينــة ع ــو قصـــر النمــر واجلهــو مبلاصــد ال ــ ة الن  يــة والــيت  ثــو وو ــد 

والــيت تــ اترا  بــو فاقــت التــ اتر يف  " اللــرآن وال ــنة: "عم ــي ملــنهج الن ــ ة امل ــتمد مــن الــ  ي املعصــ  التط يــق ال
والنمــر إليهــا مــن " ال ــ ة الن  يــة"لضــيق األفــق يف فلــه وتلــ مي أ ــداب : دثــ  مــن الغــزواا الــيت اشــتم ت ع يهــا

اسـتيعان وفهــ  ت ــ  األســ ان الــيت    اويـة وا ــدة وعــد  اســتيعان مـا وكد يف أســ ان الغــزواا ومالب ــاهتا وعــد 
ولــيس ملــن . والــيت تضــيء ال ــ يو ل  ا ــث عــن احلليلــة ملــن ينشــد احلــق. دانــت ال اعــث احلليلــي لت ــ  الغــزواا

 . يتم   برأ  متعصب من م    حاهو أو  اقد ع و اتسال  من أعدائه

وخ  الــ ا مياكســ نه، وإ ــا وخ عجــب وخ غرابــة ع ــو اهتــا  اتســال  فهــذا الــذ  ماكســ ه منــذ فجــر اتســال  
العجــب أن يــاا هــذا اتهتــا  مــن بعــت مــن ينت ــ  ن إ  اتســال  اــالف  جلمــاه  ع مــاء األمــة اخلــايل مــن أ  

أو مــن وحهــة نمــر الفلــه الشــرعي الــذ  مي ــن أن يؤخــذ مــن  . دليــو مــن ال تــان أو ال ــنة أو مــن ال ــ ة الن  يــة
والـــذ  اســـتلرائها ع ما نـــا مـــن خــــاله فلههـــا ال  ـــي العـــا  وأســــراك  دافـــة النصـــ ص الـــ اكدة يف ال ـــ ة الن  يــــة،

 ـديث ابـن عمـر أن كسـ ه : فع ـو سـ يو املثـاه. ملاصدها، ولـيس مـن خـاله نصـ ص م تـ كة مـن سـياقها العـا 
قــاه أمــرا أن أقاتــو النــاد  ــىت يشــهدا أن خ إلــه إخ اهلل وأن حممــدا  كســ ه ": صــ و اهلل ع يــه وآلــه وســ  "اهلل 

يليمــ ا الصــالة، ويؤتــ ا الزدــاة  فــندا فع ــ ا دلــ  عصــم ا مــي دمــاءه  وأمــ اهل  إخ  ــق اتســال  و  ــا   اهلل، و 
احلديث أخرحه اتما  ال خاك ، قاه اتما  ابن  جـر يف الفـتم وهـذا احلـديث غريـب اتسـناد تفـرد .. ع و اهلل 

، وقــــد اخت ــــف الع مــــاء يف (1)هبروايتــــه شــــع ه عــــن وقــــد، واتفــــق الشــــيخان ع ــــو صــــحته ع ــــو الــــرغ  مــــن غرابتــــ
اخســتدخه بــه فل  ــه الــ عت وحع ــه عمــده يف دثــ  مــن األ  ــا ، و  ــ  مــن اســتده بــه ب فــر تــاك  الصــالة، 
وت قف ال عت اآلخر عن اخستدخه بـه م ـتدل  بـان بعـت الصـحابة قـد ت قفـ ا عـن العمـو بـه قـاه ابـن  جـر 

عمر ملا تر  أباه ينا ع أبا ب ـر يف قتـاه مـا نعـي الزدـاة ولـ   وقد است عد ق   صحته بان احلديث ل  دان عند ابن 
أمــرا أن أقاتــو النــاد " ع يــه الصــالة وال ــال "دــان ا يعرف نــه ملــا دــان أبــ  ب ــر يلــر عمــر ع ــو اخســتدخه بل لــه 

 .  ىت يل ل ا خ إله اهلل 
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نه  اتمــا  حميــي اســتده عــدد مــن الع مــاء  ــذا احلــديث ع ــو قتــو تــاك  الصــالة عمــدا  ومــ: فلــه احلــديث
الــدين النــ و  وســاوى الــ عت يف اللتــو بــ  تــاك  الصــالة ومــانع الزدــاة وفــره الــ عت بينهمــا دمــا فــره عــدد مــن 
الع مــاء بــ  اللتــو وامللات ــة، قــال ا أن ال غــة خ ت ــاو  بينهمــا فامللات ــة ت ــ ن مــن اجلــان   أمــا اللتــو في ــ ن مــن 

: خ ي ـز  مـن إبا ـة امللات ـة إبا ـة اللتـو  ألن امللات ـة : شـرا العمـدةحانب وا ـد وهلـذا قـاه ابـن دقيـق العيـد يف 
و  ــو ال يهلــي عــن الشــافعي أنــه قــاه لــيس  (1)مفاع ــة ت ــت ز  وقــ ع اللتــاه مــن اجلــان   ولــيس دــذل  اللتــو 

قـد  وقـد تن ـه اتمـا  ابـن  جـر إ  أن بعـت النـاد (2):اللتاه من اللتو ب  ب قد حيو قتاه الرحو وخ حيو قت ه
يعتمــد ع ــو هــذا احلــديث يف ت فــ  النــاد دامل تدعــة وغــ ه  فحــذك مــن هــذا وبــ  أن مــن فلــه احلــديث احل ــ  

وفيه دليو ع ـو ق ـ ه األعمـاه المـاهرة واحل ـ  مبـا يلتضـيه المـاهر : ع و الناد بالماهر واهلل يت   ال رائر فلاه
ويؤخــذ منــه تــر  ت فــ  أهــو ال ــدع . وحــب تع ــي  األدلــةواخدتفــاء يف ق ــ ه اتميــان باخعتلــاد اجلــا   خالفــا  ملــن أ

ملتضـو احلـديث قتـاه دـو مـن أمتنـع عـن الت  يـد ف يـف تــر  : امللـرين بالت  يـد، فـنن قيـو وال ـال  خبـن  جـر
 قتاه مؤد  اجلزية واملعاهد؟

مــن أوحــه أ ــدها دعــ ى الن ــم بــان ي ــ ن األدن باخــذ اجلزيــة واملعاهــدة متــاخرا  عــن هــذه  :فااالجوا 
 .أل اديث ا

أن ي  ن مـن العـا  الـذ  خـص منـه الـ عت ألن امللصـ د مـن العـا   صـ ه املط ـ ن فـندا   ـف  :ثانيها
 .ال عت لدليو مل يلدا يف العم   

أ  ( أن ي  ن من العا  الذ  أكيد به اخلاص في ـ ن املـراد بالنـاد يف ق لـه أمـرا أن أقاتـو النـاد: ثالثها
فـنن قيـو وال ـال  ( أمرك أ  أقاتال المبارمين)ب فظ : ع يه كواية الن ائي املشرد  من غ  أهو ال تان ويده

 . إدا مت هذا يف أهو اجلزية خ يت  يف املعاهدين وخ يف من منع اجلزية: أيضا  خ يزاه لإلما  ابن  جر
الف  التع ــ  عــن إعـالء د مــة اهلل وإدعــان املخــ: أن ي ــ ن املــراد مبــا ددـر مــن الشــهادة وغ هـا هــ : رابعهاا

 . فيحصو يف بعت باللتو ويف بعت باجلزية ويف بعت باملعاهدة

 .(3)أن ي  ن املراد باللتاه ه  أو ما يل   ملامه من حزية أو حن ها : خامسها

الغــرض مــن  ــرن اجلزيــة ا ــطراكه  إ  اتســال  وســ ب ال ــ ب ســ ب م انــه قــاه : أن يلــاه: سادسااا  
وهــذا أ  ــن ويــاا فيــه مــا يف الثالــث وهــ  آخــر األح بــة وقــد . ســال  ــىت ي ــ م ا أو ي تزمــ ا مــا يــؤديه  إ  ات

ي ) دهـب بعــت الع مــاء إ  أن هــذا احلــديث خــاص باهــو األووـان وخ يــدخو فيــه أهــو ال تــان ألهنــ  يلــرون بـــ

                                                 
 .  99ص  1كاحع شرا األكبع  الن وية، وفتم ال اك  بشرا صحيم ال خاك  خبن  جر العلالين ج 1
 .  19ص 1وشرا األكبع  الن وية ج. 91ص 1كاحع فتم ال اك  بشرا صحيم ال خاك  خبن  ج العلالين ج 2
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 تـان ، مع ـ   أن املـراد  ـذا أهـو األووـان دون أهـو ال"كمحـه اهلل: "قـاه اخلطـاي: قاه اتمـا  النـ و  (إله إي اهلل
وقد ب  األ  د  صـا ب شـرا الذمـذ  أنـه لـيس متفلـا  بـ  أهـو الع ـ  ع ـو أن " خ إله إخ اهلل"ألهن  يل ل ن 

ال فــر م ــيم ل لتــو فمــنه  مــن يــرى هــذا ومــنه  مــن يــرى أن ال فــر لــيس دافعــا  للتــاه ال ــافرين وإ ــا هــ  لــدفع 
وكأ  أن قتــاه ال ــافرين إ ــا دــان لــدفع . رأ  األخــ قــد انتصــر هلــذا الــ" كمحــه اهلل" ــركه  وأن اتمــا  ابــن تيميــة 

، وهــذا يعــي أن اخســتدخه  ــذا احلــديث ع ــو قتــو ال ــافرين غــ  صــحيم ألدثــر مــن (1)الضــرك ولــيس ل فــره 
  -: وحه

أن احلــديث يتحــدب عــن امللات ــة بــ  امل ــ م  وغــ ه  وامللات ــة دمــا قــاه الع مــاء تعــي املفاع ــة  :األول
 . وهذا خ ينط ق ع و اخغتياخا والتفج اا ألهنا تندكج حتت بان اللتو وليس امللات ةب  اجلان   

أن عددا  من الع ماء يرون أن قتاه غـ  امل ـ م  لـيس سـ  ه ال فـر ول ـن سـ  ه اخعتـداء في ـ ن  :الثاني
م  م ـــامل  فهـــؤخء اللتـــاه واح ـــا  إدا اعتـــدى غـــ  امل ـــ م  ع ـــو امل ـــ م  يف أك ـــه  أمـــا إدا دـــان غـــ  امل ـــ 

ي : ) الـة ال ـ   و الـة احلـرن مـن غـ  امل ـ م  يف ق لـه تعـا :  له  التعامـو باحل ـن وقـد أو ـم اهلل تعـا 
ينهامم اهلل عن النين لم يقاتلومم فاي الادين ولام يورجاومم مان دياارمم أ  تباروهم وتقسا وا إلايهم إ  اهلل 

ن قااتلومم فاي الادين وأخرجاومم مان دياارمم وظهاروا علاى إنماا ينهاامم اهلل عان الاني( 8)يحب المقس ين 
 .(2)  (إخراجكم أ  تولوهم ومن يتولهم فأولئب هم الظالمو 

                                                 
 .  481ص 34حتفة األ  د  شرا صحيم الذمذ  ج(  1
 ( .7-8: )س كة املمتحنة (  2
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 المبحث الثالث
 :حكم القتال بين المسلمين تحت اسم الجهاد

اجلهــــو با  ــــا  اجلهــــاد يف اتســــال  أدى إ  تصــــ ير اجلهــــاد الشــــرعي يف اتســــال  بصــــ كة تتنــــاقت مــــع 
لغايــة الــيت شــرع اجلهــاد مــن أح هــا، دمــا أدى إ  مفــاهي  غري ــة خ  ــت بصــ ة إ  مفهــ   اجلهــاد يف احل مــة أو ا

اتســال ، وأ ــذ منحــو احنــرايف بعيــد دــو ال عــد عــن فلــه نصــ ص اجلهــاد الــ اكدة يف ال تــان وال ــنة للــد  ــاوه 
  إ  احلــد الــذ  أط لــ ا ع يــه إعــداء اتســال  وخ  الــ ا حيــاول ن تشــ يه أســراك و  ــ  وغايــاا اجلهــاد يف اتســال

 . اجلهاد ب  امل  م  إدا  دب بينه  نزاع أو قتاه 

للد  اولنا أن دد نصا  من اللرآن أو ال ـنة أو سـندا  مـن دتـب الفلـه اتسـالمي ع ـو اخـتال  املـذاهب 
وبالتـايل . اتسـال   ف   دد نصا  وخ سندا  ول  بالتاويو املتع ـف يـكك هـذا املفهـ   اخلـاكج عـن مفهـ   اجلهـاد يف

خ يشـــ  بـــان هـــذا املفهـــ   خ عالقـــة لـــه مبفهـــ   اجلهـــاد يف . فـــنن مـــن لديـــه أ  إملـــا  بفلـــه اجلهـــاد يف اتســـال  
مـن شـ ان امل ـ م  أو  فئاةعن فلهه وأسراكه وغاياته امللدسة، للد اسـتغو  أعـداء اتسـال   -فضال   -اتسال  

ا فــيه  اجلهــو باتســال  وباحلمــاد الــذ  أغ ــق ع ــيه  منافــذ علــ هل  باألصــم ممــن ينت ــ  ن إ  اتســال  اســتغ   
اجلهـاد يف اتســال  : و ـاه بيـنه  وبــ  معرفـة اجلهــاد يف اتسـال ، وي فـي مــا حنـ ه ع ــو اتسـال ، ولـيس فلــط 

: ومالـ  بـال كوايـة والشـافعي بغـ  احتهـاد، وابـن  ن ـو بـال  ـديث.  يث ت    ا شخصـية أي  نيفـة بـال فلـه 
وإ  ) :قـاه تعـا . أو م اللـرآن ال ـرمي   ـ  مـا ي ـ ن بـ  امل ـ م  مـن نـزاع أو قتـاه ومل ي ـميه باجلهـادللد 

طائفتااا  ماان المااإمنين إقتتلااوا فأصاالحوا بينهمااا فااا  بغاات إحااداهما علااى األخاارى فقاااتلوا التااي تبغااي حتااى 
 :وقـاه تعـا . (1) (المقسا ينتفي  إلى أمر اهلل فا  فا ك فأصلحوا بينهما بالعدل وأقس وا إ  اهلل يحب 

ومان يقتال مإمناا  ) :وقـاه تعـا  (2) (إنما المإمنو  إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا اهلل لعلكام ترحماو )
للــد للنــت فئــة مــن  (3) (متعماادا  فجاازاهه جهاانم خالاادا  فيهااا وغ ااب اهلل عليااه ولعنااه وأعااد لااه عاانابا  عظيمااا  

ــــة بنشــــرا  وت حيــــه اــــابراا عامليــــة هــــي أقــــرن إ  ال فــــر منهــــا إ  شــــ ان امل ــــ م  أف ــــاك يف اخلاليــــا احلز  بي
هتد  إ  أعداء حيو من أبناء امل ـ م  ل لتـاه باسـ  اجلهـاد بـدون فلـه با  امـه وحه هـ  بضـ ابطه . اتسال 

: وشــروطه للــد اســتطاع أعــداء اتســال  إلصــاه اتكهــان والتطــر  والعنــف بلدســية اجلهــاد يف اتســال  وبالتــايل
  ـــت أو انع  ـــت مفـــاهي  اجلهـــاد يف اتســـال  وهـــذا مـــا تعانيـــه األمـــة اتســـالمية اليـــ   مـــن ق ـــو مـــن ينفـــذون انل

اطط األعداء هذا املخطط الذ  أنزلق إ  قتو امل ـ م  ومل يفـره بـ  امـرأة وخ طفـو واكت  ـت  ـد امل ـ م  
 .أساليب إكهابية مل يعر  هلا مثيال  يف التاكيم

                                                 
 ( .7: )س كة املمتحنة (  1
 ( .14: )س كة املمتحنة(  2
 ( .73: )س كة الن اء(  3
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اا اللتــو الــيت دهــب  ــحيتها عــددا  د ــ ا  مــن امل ــ م  األمنيــ  ممــن عصــ  اهلل إن مــا حيــدب مــن عم يــ
باس  اجلهاد يف اتسال  خ     شرعا  وتتكأ منه أ  ا  اجلهاد يف اتسـال   بـو : دماءه  من ات ف اجلن ياا

و األمــة اتســالمية إن مثــو هــذه األفعــاه  ثــو عــدوانا ع ــ. تتــكأ منــه شيــع شــرائع الــدياناا ال ــماوية واألك ــية
باشعها ع و أمنها ومصـاحلها واقتصـادها وو ـدهتا ويضـع احل  مـاا العربيـة ب حـه واحل  مـاا اتسـالمية ب حـه 
عا  أما  الضغ   األمري ية بات افة إ  مـا سـ  ه مـن هـرج د ـ  أمـا  شـع ن العـامل اآلخـر  يـث قتـو األمنيـ  

وممـن ينت ـ  ن إ  اتســال  األمـر الــذ  سـ ب اخلــ   " يف اتســال حتـت اســ  اجلهـاد . "يف املـدن اآلمنـة امل ــاملة
ســ تمك  اولــه اتداكة األمري يـــة وخص صــا  منـــذ  11ل ــو النــاد مـــن دــو إســالمي م تـــز  بدينــه وق ــو أ ـــداب 

  الضــــغط ع ـــو    مــــاا العـــامل لالســــتجابة ل مطال ــــة الصـــهي نية فيمــــا مستــــه 1779مـــؤ ر شــــر  الشـــيم عــــا  
هــان ل لضــاء ع ـو امللاومــة العربيــة لال ــتاله الصـهي ين لف  ــط  واألكا ــي العربيــة األخــرى بتجفيـف منــابع اتك 

وهذا من أس ان اخحنرا  عن فله اجلهاد يف اتسال  وخنشو أن ي  ن صمت الع ماء عن بيـان فلـه اجلهـاد يف 
ول ـــي خ يمـــن  اتســـال  وشـــروطه وآدابـــه وملاصـــده د احـــب ع ـــيه  يف حتمـــو امل ـــئ لية يف بيـــان   ـــ  الشـــرع،

حاهــو أن يف اتســال  مــا يــكك مــا حيــدب باســ  اجلهــاد يف اتســال ، وت  ــيم بطــالن أعمــاه اللتــو الــيت تن ــب 
إليه أنه  رن هلل وكس له عندما ينت ب إ  اتسال ، ومـن الف ـاد يف األكض الـذ  هنـو اهلل عنـه، وكسـ له، ألنـه 

ية فضــال  عــن قــي ، وأخــاله اتســال  بــو أنــه يفتلــر أل  دــرد قتــو ع ثــي خ حيمــو مثلــاه دكة مــن اللــي  اتن ــان
شــر  مــن شــرو  الفعــو اتن ــانية  ــىت يف صــ كته العدائيــة ال شــعة، وأبشــع مــا فيــه أنــه يشــ ه اتســال ، وإحلــاه 
أ ــراك  د ــ ة بامل ــ م  للــد دـــان باتم ــان، ومــن وقــت م  ــر معرفـــة واقــع وأهــدا ، وملاصــد وغايــاا اللتـــو 

واألطفــاه واألبريــاء مــن امل ــ م ، وغــ ه  إ ــافة إ  قطــع الطــره وإخافــة ال ــ يو للــد ســن الع ثــي مــن الن ــاء، 
للـــد دانـــت أعـــرا  إن ـــانية تعاكفـــت ع يهـــا ق ـــو . اتســـال  أ  امـــا  ســـنها مل احهـــة مثـــو هـــذا الف ـــاد يف األكض

ع يهــا ق ــو ظهــ ك مش ــت قطــاع الطــره وال غــاة واحملــاكب  واخلــاكح  عــن اتعــرا  الــيت ت اطــاا : ظهــ ك اتســال 
. اتسال  اليت دانت حت   بالعر  العا   يث و ع  دودا  أل  عنف دما  ـدد قيمـا  أخالقيـة  ـب ا ذامهـا

للــد دنــا يف اجلاه يــة نتحاشــا قتـــو : بـــالل ه": ك ــي اهلل عنــه"ع ـــي بــن أي طالــب : دمــا عــك عــن دلــ  اتمــا 
ظهـرا هـذه الفئـة الضـالة بـان فهمهـا ل جهـاد خ الن اء  ىت وان قات ن ف يف نفعو دلـ  وحنـن م ـ م ن للـد أ

قتــو أدــك عــدد مم ــن مــن األبريــاء امل ــامل ، ع مــا  بــان اتشــاع منعلــد ع ــو حتــرمي . ل لتــو: يعــدو أن ي ــ ن فعــال  
اجلهـاد "ف يف     قـت ه  وهـ  م ـ م ن للـد شـرع : قتو امل امل  أهو ال تان وغ ه  ودذا ن ائه  وأطفاهل 

افحة اتكهان مبفه مه الشرعي واللان ين فغزوا الشع ن وإخراحه  من دياكه  واخسـتيالء ع ـو مل " يف اتسال 
أك يه  واغتصان  ل قه  وأمالده  ه  ال اعث ع و اجلهاد يف اتسـال  بـاتدراه بـو ل ـدفاع عـن  ريـة النـاد 

وي أناااتم ( 2)ا تعبااادو ي أعباااد مااا( 1)قااال ياااا أيهاااا الكاااافرو  ): يف دـــاه  ريـــة التـــدين واخعتلـــاد قـــاه تعـــا 
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 (1)  (لكام ديانكم ولاي ديان( 5)وي أنتم عابادو  ماا أعباد( 4)وي أنا عابد ما عبدتم (9)عابدو  ما أعبد 
ي إمااراه فااي الاادين قااد تبااين ): بــو إن اللــرآن هنــو عــن إدــراه النــاد ع ــو الــدخ ه يف الــدين احلــق قــاه تعــا 

وال نة يف هذا اتطاك خ حتصـو دثـرة واقتصـرا مهمـة نـ  والنص ص الشرعية من ال تان  (2) (الرشد من الغي
اتسال  وخ فائـه مـن الع مـاء امل تـزم  بنصـ ص ال تـان وال ـنة بعـرض اتسـال  عر ـاس وا ـحا  وسـ يما  بالـدع ة 

: ، وقــاه تعــا (3) (ومااا علااى الرسااول إي الاابال  المبااين): إ  اتســال  باحل مــة وامل عمــة احل ــنة قــاه تعــا 
نصــ ص قرآنيــة وا ــحة داا دخلــة قطعيــة خ حتتمــو التاويــو بــان مهمــة الرســ ه  (4) (ومااا أناات علاايهم بومياال)
يف بيـان مـا نـزه إليـه وإبالغـه ل نـاد بشـ ا  ملـن أمـن بـه ونـذير ملـن دفـر بـه، وخ ي جـا " ص و اهلل ع يه وآلـه وسـ  "

 الـة اسـتهدا  احلريـة الدينيـة ألن دلـ  مـن منط لـاا يف : إ  اللتاه إخ يف  الت  اونت  خ والثة هلمـا، أوهلمـا
اتســال  عر ــا  وا ـــحا  صــحيحا  وســ يما  فمـــن دخــو فيـــه عــن ك ــي واقتنـــاع فــال حيــق أل  حهـــة أو قــ ة مهمـــا  
دانــت أن ترغمــه ع ــو عليــدة خ يرتضــيها وخ يلتنــع  ــا ففــي هــذه احلالــة يتــدخو اتســال  حلمايــة احلريــة الدينيــة 

هنــا تــاا مشــروعية اجلهــاد اللتــايل لــيس   ــا  يف اللتــاه ول ــن يف ســ يو محايــة  ريــة التــدين، و .. و ريــة املعتلــد 
 . وعد  مصادكة ف ر اتن ان، وعل ه فيما فتاكه لنف ه وحياسب ع يه ب  يد  اهلل ت اك  وتعا  

 هـــذه يف  الـــة أن يعتـــد  اآلخـــر ع ـــو ال يـــان اتســـالمي أو فطـــط لالعتـــداء ع يـــه ويف :الحالاااة الثانياااة
احلالــة فــنن اتســال  خ ينتمــر العــدو  ــىت يــتم ن مــن اللــرن مــن ال يــان اتســالمي، وقــد حاهــد نــ  اتســال  

 . اتكهان من أوه ي   ط عت فيه مشس اتسال  ع و يطاا م ة امل رمة

لصـد أ  عـدوان أ  أن اجلهـاد يف اتسـال ، . للد شرع اجلهاد ل دفاع عن العليـدة وعـن األمـة اتسـالمية
وقااتلوا فاي سابيل اهلل الانين يقااتلونكم وي تعتادوا إ  اهلل ي ):   ل ـدفاع ولـيس لالعتـداء عمـال  بل لـه تعـا ه

. اجلهـاد يف اتسـال :  ـذا املعـن دثـ ة إن د مـة" ال تان وال نة"والنص ص الشرعية من . (5) (يحب المعتدين
ه  و ــىت لــ  وصــو هــذا اخلــال  بيــنه  إ  مل تــرد بــ  امل ــ م  مــن بعــت ع ــو بعــت مهمــا دــان اخلــال  بيــن

وإ  طائفتااا  ماان المااإمنين : )اللتــاه خ  ــ   إطــاله د مــة اجلهــاد مــن بعضــه   ــد الــ عت اآلخــر قــاه تعــا 
إقتتلوا فأصلحوا بينهماا فاا  بغات إحاداهما علاى األخارى فقااتلوا التاي تبغاي حتاى تفاي  إلاى أمار اهلل فاا  

 . (6) (ا إ  اهلل يحب المقس ينفا ك فأصلحوا بينهما بالعدل وأقس و 

                                                 
 ( .9-1: )س كة ال افرون(  1
 ( .219: )س كة ال لرة(  2
 ( .18: )س كة العن   ا(  3
 ( .149: )س كة األنعا (  4
 (.174: )س كة ال لرة(  5
 ( .7: )س كة احلجر(  6
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د مــة اجلهــاد ع ــو الفئــة ال اغيــة، فاط لــت د مــة قتــاه الفئــة ال اغيــة : إن اآليــة ال رميــة مل تط ــق: الباااهد
 . املعتدية

بــان ال غــاة وهــ  اخلــاكح ن بال ــالا ع ــو ال ــ طة الشــرعية ســ اء بلطــع الطــره وإخافــة ال ــ يو أو  :علمااا  
: ءا الشـريعة با  ـا  ت ـمو با  ـا  ال غـاة مع  مـة خ نـرى  ـروكة خستعرا ـهااخلروج عن النما  واللان ن حـا

ع ـو ال غـاة مـن امل ـ م  ف يـف : ومل تـرد د مـة اجلهـاد الشـرعي:  ت ف عن أ  ا  اجلهاد  ـد أعـداء اتسـال 
خطـط  حتريـف مفهـ   اجلهـاد يف اتسـال   ـد بعضـه  اآلخـر أهنـا ال اكوـة ال ـكى الـيت: استطاع أعـداء اتسـال 

هلـــا أعـــداء اتســـال  ويـــت  تنفيـــذها مـــن ق ـــو بعـــت اجله ـــة مـــن أبنـــاء امل ـــ م  الـــذين ح ـــدوا اجلهـــاد ب ـــ  ده  
 : وأفعاهل  بص كة غري ة تتناقت مع الغاية واحل مة من تشريعه

صـ و "يؤدد اتما  الش داين ع و أن تام  الرسو وابت بالشريعة اتسـالمية و  تـا  مع  مـا  فلـد دـان النـ  
يــاا إليــه الرســو مــن ال فــاك فــال يتعــرض هلــ  أ ــد مــن أصــحابه ودــان دلــ  أمــرا  م ــتلرا  ": هلل ع يــه وآلــه وســ  ا

" صــ و اهلل ع يــه وآلــه وســ  "وســنة وابتــه، وه ــذا دــان األمــر عنــد غــ  اتســال  مــن م ــ   ال فــر، ودــان النــ  
اه قائـو أن تـام  الرسـو قـد اتفلـت ع يـه يراس ه  من غ  تلد  أمان منه  لرس ه فـال يتعـرض هلـ  أ ـدا ، ولـ  قـ

الشـــرائع ال ـــماوية واألك ـــية مل ي ـــن قـــ خ  دافيـــا  ل حليلـــة  يـــث دـــان أمـــرا  مع  مـــا  عنـــد أمـــ  األكض عنـــد أهـــو 
لـــ خ أن الرســـو خ تُلتـــو لضـــربت : )الشـــر  والـــ وني  ع ـــو ال ـــ اء، ومـــن هنـــا دـــان يلـــ ه ع يـــه الصـــالة وال ـــال 

 :إ  كسو م ي مة ال ذان" الة وال ال الص"يش  ع يه ( أعناقهما

ودو من دخو ال  د بص كة مشروعة أو دخو بغـ  قصـد اللتـاه  ـىت لـ  دـان مـن ب ـد تعـيب  الـة  ـرن 
مع ال  د اليت دخو إليها فه  مشم ه بعلد األمان دـرد قـ ه مـ اطن لـه ال ـال  ع يـ  علـد أمـان لـه  ـىت يرحـع 

الدب  ماســية وال فــ د فــنهن  دالرســو بــو هــ  كســو ويف قصــة أي ســفيان أمــا ال ــفراء وأعضــاء ال عثــاا : إ  مامنــه
إ  املدينة املن كة بعد نلت  قريب لص م احلدي ية دليو ع و عد  ح ا  امل اد مبن دخو ال  د وه  غـ  قاصـد 

 .. اللتاه ألن أبا سفيان دان ع و كأد احملاكب  هلل ول رس ه آنذا  وكغ  أنه  ث عمن   ه ومل ينجم

يف م ــعاه دمــا تلــ ه الروايــاا، وخ ت حــد مشــروعية وخ مــكك ل عنــف  ــد األحانــب يف بــالد امل ــ م ، 
واملـــراد باألحانـــب هنـــا هـــ  األشـــخاص وال ـــفاكاا واهليئـــاا والشـــرداا التجاكيـــة وغـــ ه  امل حـــ دون يف الـــ الد 

تضــــر إقـــامته  وعم هــــ  اتســـالمية بنحـــا اا دخــــ ه وإقامـــة وعمــــو مـــن ق ــــو    مـــاا الــــ الد اتســـالمية وخ 
باملصــط م ( دفــاك)بامل ــ م  وخ ت حــد  الــة  ــرن فع يــة بيــنه  وبــ  امل ــ م  وبالتــايل فــنن هــؤخء األحانــب 

الشــرعي وقــد دخ ــ ا إ  الــ الد اتســالمية مبلتضــو إحــا اا دخــ ه وإقامــة وعمــو مــن ق ــو ال ــ طاا الــيت  ثــو 
 ـــق ع ـــيه  مـــا ددـــره الفلهـــاء شيعـــا  وأشعـــت ع يـــه املـــذاهب الـــ الد اتســـالمية داا العالقـــة، وهـــذا اخعت ـــاك يط

م  ـ عا  ل جهـاد قطعـا   – ـذا اخعت ـاك  –اتسالمية من د هن  أهو العهد وأهو األمان وأهو الذمة وه  لي ـ ا 
أعرا ـه  ويعصـمه  مـن دـو اعتـداء ع ـيه  وهـذا ، وهذا العن ان ي حب شرعا  محايته  و فظ أنف ه  وأم اهل  
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الدولــة وع ــو ســائر امل ــ م  وخ شــ  يف أن دــو مــا ده مــن ال تــان وال ــنة ع ــو وحــ ن محايــة واحــب عــو 
و فــظ مــن دخــو وأقــا  يف بــالد امل ــ م  مــن ال فــاك األحانــب يشــمو األحانــب غــ  امل ــ م  امل حــ دين اآلن 

وإقامـــة وعمـــو يف الـــ الد اتســـالمية بنحـــا ة مـــن    مـــاا هـــذه الـــ الد ول ـــدوه اتســـالمية احلـــق بنحـــا ة دخـــ ه 
هـؤخء األحانـب مـا دامـت علـ ده  وعهـ ده  ســ يمة عـن إيلـاع الضـرك بامل ـ م  أو تلتضـيها مصـ حته  ع ــو 

 ...أساد املعام ة باملثو 

وبالتـــايل فـــنن األشـــخاص الـــرمس  الـــذين منحـــ ا إحـــا اا الـــدخ ه والعمـــو واتقامـــة هلـــ  دمـــة حمذمـــة عنـــد 
و بـذمته  أدنـاه  ودـ ن هـؤخء األحانـب ينتمـ ن إ     مـاا تت ـع الشاكع تشم ها األدلـة الشـرعية منهـا وي ـع

سياســة االفــة ملــا يريــده امل ــ م ن خ  ع هــ  م ــئ ل  عــن سياســاا    مــاهت  وخ يــكك قــت ه  وخ أســره  وخ 
وهـــ  بالن ـــ ة إ  : اختطـــافه  وخ أخـــذ شـــيء مـــن أمـــ اهل ، واألخـــذ بـــذل  تعتـــك حـــرائ  يف الشـــريعة اتســـالمية

األشخاص واهليئـاا والشـرداا التجاكيـة والصـناعية الـذين : أ دمها: ا بالده  التابع  هلا ع و ق م    ما
ولي ـ ا مـن أعضـاء اهليئـة احلادمـة يف دلـ  : حيم  ن حن ياا ال  د األحن  ول ن خ عالقة هلـ  بالنمـا  احلـاد 

مــن ق ــو أعضــاء ال ــفاكاا وال عثــاا األشــخاص واهليئــاا الــذين هــ  حــزء مــن اهليئــة احلادمــة : وانيهمــا: ال  ــد
الع ــ رية ومــا إ  دلــ  فهــؤخء هــ  حممــ ن مبجــرد األدن هلــ  بالــدخ ه بصــفته  الفرديــة أو اجلماعيــة ألن األدن 
هل  بالدخ ه قد منحه  األمان ع و أنف ه  وأم اهل  وهـي الذمـة الـيت أعطيـت هلـ  وهـي مـا ت ـمو يف الشـريعة 

  ــ   اتخــاله يف هــذه الذمــة دمــا خ  ــ   ل خــر اتخــاله  ــذه الذمــة فيمــا وخ: بذمــة اهلل وكســ له: اتســالمية
 . فص امل  م  ل دخ ه يف بالد اآلخر دل  ألن الشريعة اتسالمية حتر  الم   دما حتر  اللتو بغ   ق

ـــاة أ   يـــاة امل ـــ   وغـــ . ألن اللتـــاه فيـــه إ هـــاه أكواا  وهـــذا مناقضـــا  مللاصـــد الشـــريعة ألن  فـــظ احلي
ألن  يــاة اتن ــان مهمــا دــان معتلــدة بصــفة عامــة خ حيــو دمــه إخ إدا دــان ملابــو مــا اكت  ــه مــن حــر  . امل ــ  

و ـىت احلي انـاا الـيت خ  (1) (وي تعتدوا إ  اهلل ي يحب المعتادين): عمال  بل له تعـا . دون واو  دل  اجلر 
فر وــرد دفــره إدا دــان م ــاملا  ألن ع ــة قتــاه ال ــافر ومل نــؤمر بلتــو ال ــا. تضــر وخ مصــ حة معتــكة خ  ــ   قت هــا

أ  اخعتداء ع ـو امل ـ م  وهـذه الع ـة الـيت هـي احلرابـة هـي : لي ت هي ال فر بو ع ة قتاه ال افر هي احلرابة
الــيت حــاءا  ــا النصــ ص الشــرعية الــ اكدة يف مشــروعية اجلهــاد يف اتســال  بــو أمرنــا بالعمــو ع ــو فــتم أبــ ان 

مـه ول ـي ت لــو أبـ ان الرمحـة أمــا  ال ـافر مفت  ـة  ـىت آخــر حلمـة مـن عمــره، وإدا حـا  قت ـه ف ضــروكة الرمحـة أما
أو عندما ت  ن  ياته خطرا  مؤددا  ع و  يـاة غـ ه أو عائلـا  أمـا   ريـة الغـ  يف " الشريعة اتسالمية"احملددة يف 

 ــان مــن ي فــر ويف ــد، واحليــاة هــي ه ــة اهلل للــد خ ــق اهلل اتن ــان، وهــ  يع ــ  أن مــن هــذا اتن: اخختيــاك احلــر
اليت خ تعدهلا ه ة، وليس من  ق أ  إن ان إهداكها أو س  ها بدون وحه  ق، د نه اعتدى ع و أعمـ   رمـة 
من  رماا اهلل ألن قتو نفـس وا ـدة بـنص اللـرآن دلتـو النـاد شيعـا  باعت ـاك أن ال شـر شيعـا  خ لـ ا مـن نفـس 

                                                 
 (.87: )س كة املائدة(  1
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فااا  ): لنــاد شيعــا  باعت ــاك أن ال شــر شيعــا  خ لــ ا مــن نفــس وا ــدة، وقــاه تعــا وا ــدة بــنص اللــرآن  دلتــو ا
وخ شـ  بـان ل جهـاد يف  (1) (اعتزلومم فلم يقااتلومم وألقاوا إلايكم السالم فماا جعال اهلل لكام علايهم سابيال

الــذين  وقــات  ا يف ســ يو اهلل:)قــاه تعــا . أهــدا  وملاصــد ملدســة حــاءا  ــا نصــ ص قرآنيــة حم مــة: اتســال 
يا أيها الانين آمناوا أدخلاوا فاي السالم مافاة ): ، وقاه تعا (2)( يلات  ن   وخ تعتدوا إن اهلل خ حيب املعتدين

، فاآليــة األو  حم مــة غــ  من ــ خة وقطعيــة الدخلــة خ (3) (وي تتبعااوا خ ااواك البااي ا  إنااه لكاام عاادو  مبااين
 (إ  اهلل ي يحااب المعتاادين) :هــ  اعتــداء:  غــ  حمــاكنبــان دــرد قتــو كحــو دــافر وا ــد م ــامل: حتتمــو التاويــو
ـــة ـــة الثاني ل  ـــال  وتـــدع ا دافـــة ال شـــرية ع ـــو اخـــتال  احناســـها وأل اهنـــا ولغاهتـــا : ت  ـــم  ـــب اتســـال . واآلي

و ـذكا مـن عـد  الـدخ ه يف ال ـ   وال ـال  واألمـن ( دافـة)وعلائدها إ  الدخ ه يف ال    وبصـيغة التاديـد 
: د عد  الدخ ه يف ال    ه  إت اع خلطـ اا الشـيطان وهـ  خ ـران الـدنيا واآلخـرة، وقـاه تعـا واألمان وأن در 

وتشـ  اآليـة إ  أن األصـو دـان املنـع مـن  (4) (أذ  للنين يقاتلو  بأنهم ظلموا وأ  اهلل علاى نصارهم لقادير)
مع ـ   مـن الـدين بالضـروكة بـان  اللتاه واألدن باللتاه مع و باهن  ظ مـ ا وأخرحـ ا مـن ديـاكه  وأمـ اهل  ودمـا هـ 

وإ  أحاد  مان المبارمين إساتجارع فاأجره حتاى ): األصو يف الدماء والفروج احلمر وليس اتبا ـة يلـ ه تعـا 
تـامر بنحـاكة املشـر  امل ـتج  وإتا ـة : فاآليـة (5) (يسمع مالم اهلل ثم أبلغه مأمنه ذلب باأنهم قاوم  ي يعلماو 

مث ت تهـا آيـة أخـرى تع ـو ل مـر . دما تامر بان مي ن من امل ان الذ  يامن فيه  الفرصة له  ىت ي مع دال  اهلل،
بلت ه ، وأنه مل ياا من فرار، وخ تعنت، وخ اعتداء  فهـ  يصـدون عـن سـ يو اهلل، وخ يرق ـ ن يف مـؤمن إخ وخ 

 وا املـؤمن  باللتـاه أوه دمة مث أهن  ن ث ا أمياهن  مـن بعـد عهـده  وطعنـ ا يف ديـن اهلل ومهـ ا بـنخراج الرسـ ه وبـد
. املشـرد ن الـذين تتحـدب عـنه  آيـة ال ـيف: يل ه الددت ك مصـطفو  يـد يف دتابـه اللـي  الن ـم يف اللـرآن: مرة

وبيـنه  عهـد فنلضـ ه وظـاهروا " صـ و اهلل ع يـه وآلـه وسـ  "ه  أدن فريـق خـاص مـن املشـرد  دـان بـ  الرسـ ه 
آدهنــ  بــاحلرن إخ أن يت بــ ا عــن إحــرامه  ودفــره  ويؤمنــ ن بــاهلل كبــا  ع يــه أعــداءه وقــد بــر ء اهلل وكســ له مــنه  و 

: وهـؤخء املشـرد ن هـ  أعـداء اهلل وكسـ له لي ـ ا هـ  دـو املشـرد  بـدليو ق لـه تعـا : وا دا  ومبحمد ن يا  وكس خ  
عهاادهم  إي الانين عاهادتم ماان المبارمين ثام لاام ينقصاومم شايئا  ولاام يظااهروا علايكم أحاادا  فاأتموا إلايهم)

صـــ و اهلل ع يـــه وآلـــه "وبـــدليو األخ ـــاك الـــيت تمـــاهرا عـــن كســـ ه اهلل  (6) (إلاااى مااادتهم إ  اهلل يحاااب المتقاااين
بـكاءة إ  أهـو العهـ د بينـه وبيـنه  أمـره فيمـا أمـره أن " ك ي اهلل عنـه"أنه    بعث ع ي ابن أي طالب " وس  

عهـد فعهـده إ  مدتـه مث بـدليو ق لـه " ع يه وآله وسـ   ص و اهلل"ومن دان بينه وب  كس ه اهلل : ينادى به فيه 
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ميااف يكااو  للمباارمين عهااد عنااد اهلل وعنااد رسااوله إي الاانين عاهاادتم عنااد المسااجد ) :بعــد آيــة ال ــيف
وإ ـا هـ  قــ   مـن املشــرد  دـان بيــنه   (1) (الحارام فمااا اساتقاموا لكاام فاساتقيموا لهاام إ  اهلل يحاب المتقااين

عهد غ  حمدود األحـو فهـؤخء وأولئـ  هـ  الـذ  أع ـن اهلل وكسـ له "  ع يه وآله وس  ص و اهلل"وب  كس ه اهلل 
ألي ـــ ا هـــ  أئمـــة ال فـــر يطعنـــ ن يف ديـــن اهلل ويصـــدون النـــاد عـــن ســـ ي ه : براءتـــه مـــنه  وأمه هـــ  أكبعـــة أشـــهر

اه، إدن ف يلـات ه  ينلض ن عهده  مع كس ه اهلل ويماهرون ع يـه األعـداء ين ثـ ن إميـاهن  وي ـد ن املـؤمن  باللتـ
املؤمنــ ن ليعــذ   اهلل بايــد  مــن يريــدوهن  وليخــزيه  ويــذهل  ويشــفي صــدوك قــ   مــؤمن  وخ أده ع ــو هــذا مــن 

وإ  أحاد مان ): يف اآليـة الـيت ت ـي آيـة ال ـيف دون فاصـو" صـ و اهلل ع يـه وآلـه وسـ  "ق ه اهلل عز وحـو لن يـه 
فـنن هـذه  (2) (م أبلغاه مأمناه ذلاب باأنهم قاوم  ي يعلماو المبرمين استجارع فأجره حتى يسمع ماالم اهلل ثا

لرســ له بــان  ــ  مــن ي ــتج  بــه مــن املشــرد  مث يــدع ه إ  اتميــان بــاهلل فــنن أ  " عــز وحــو"اآليــة  أمــر مــن اهلل 
امل ــان الــذ  يــامن فيــه فع ــو الرســ ه : اتميــان وط ــب ال لــاء ع ــو دفــره وط ــب مــن الرســ ه أن ي  غــه مامنــه أ 

هـذا إ  ت ـ  اآليــة : أن   ـه إ  ط  ــه وأن يؤمنـه  ـىت ي  ـغ امل ـان الــذ  يـامن بـه " اهلل ع يـه وآلـه وسـ   صـ و"
 . والنص ص  ذا املعن خ حتصو دث ة . اليت تنفي اتدراه يف الدين نفيا  صرحيا  قاطعا  

شااهر الحاارم فاااقتلوا فاااذا انساال  األ): أمــا آيــة ال ــيف الــيت حيــتج  ــا مــن خ فلــه لــه، وهــي ق لــه تعــا 
المبرمين حيث وجدتموهم وخنوهم واحصروهم واقعدوا لهم مل مرصد فاا  تاابوا وأقااموا الصاالة وأتاوا 

تـامر بلتـو املشـرد   يـث وحـدوا وياسـر : وهي دما ه  وا م. (3) (الزماة فولوا سبيلهم إ  اهلل غفور  رحيم
ه  املشــرد ن امللصــ دون باآليــة؟ ومــىت يلت ــ ن؟ مــن مل يلتــو مــنه  و صــاكه  وتضــييق اخلنــاه ع ــيه ، ل ــن مــن

( 1)بارا ة مان اهلل ورساوله إلاى الانين عاهادتم مان المبارمين ): يلـ ه اهلل فيهـا: واآلياا اليت ق ـو هـذه اآليـة
وأذا  ماان ( 2)فساايحوا فااي األرب أربعااة أشااهر واعلمااوا أنكاام غياار معجااز  اهلل وأ  اهلل موااز  الكااافرين

م الحج األمبر إ  اهلل بر   من المبارمين ورساوله فاا  تباتم فهاو خيار لكام وإ  اهلل ورسوله إلى الناس يو 
إي النين عاهدتم مان المبارمين ( 9)توليتم فأعلموا أنكم غير معجز  اهلل وببر النين مفروا بعنا  أليم

 (ينثم لم ينقصاومم شايئا  ولام يظااهروا علايكم أحادا  فاأتموا إلايهم عهادهم إلاى مادتهم إ  اهلل يحاب المتقا
صــ و اهلل ع يــه وآلــه "هنـا  ــب أن تنمــر ديــف ا ــذ  اتســال  عهــد هــؤخء املشــرد  الــذين عاهــده  الرســ ه  (4)

وامل  م ن ف ف ا معه  بعهده  ومل ينلص ه  شـيئا  ممـا فر ـته املعاهـدة ومل يمـاهروا ع ـيه  عـدوا  فـامر اهلل " وس  
ى الــيت حي هــا اهلل وحيــب أه هــا، وبعــد هــذه اآليــة الــيت أن يــت  إلــيه  عهــده   إ  مــدهت  فهــذا مــن التلــ  . تعــا 
ي إماراه فاي الادين قاد تباين الرشاد مان ): وتع ـو النفـي بل لـه تعـا : حند اآلية اليت ت يها: بةية ال يف: مس ها

                                                 
 ( .7: )س كة الت بة(  1
 (.9:  )س كة الت بة(  2
 (.1: )س كة الت بة(  3
 (. 4-1: )س كة الت بة(  4



16 

 

ل ناد ع ـو اتميـان  ـىت لـتح   . واآلية األخرى اليت ت ت عد أدراه الرس ه ص و اهلل ع يه وآله وس   (1) (الغي
ولو شا  ربب ألمان مان فاي األرب ملهام جميعاا  أفأنات تكاره النااس حتاى ): ستحالة هذا اتدراه إد تل هبا

ف ي ــت الغايــة أدن مــن قتــاهل  هــي إدــراهه  ع ــو الــدخ ه يف اتســال  بلــ ة ال ــالا، ومــا   (2) (يكونااوا مااإمنين
ة إليهــا ولضــمان احلريــة الــيت ت فــو وإ ــا شــرع اللتــاه يف اتســال  لتــام  الــدع  . قــط هــي اتدــراه: دانــت الغايــة 

ومــن أحـو هــذا خــص أئمـة ال فــر بــاألمر . إبـالر دع تــه ودكء الشـ ه عــن عليدتــه بـاملنطق ال ــ ي  واحلجــة امللنعـة
بلتاهل  ألهن  حي ل ن بالل ة ب  اتسال  وب  الشـع ن الـيت  ـب أن تـدعو إليـه، ومـن دلـ  ع ـو األمـر باللتـاه 

ل ناد عن س يو اهلل وقتاهل  املؤمن ، ومـن دلـ  دـذل  دـان ال ـ ب يف ن ـذه    من ما ع و به بصد املشرد 
العه د وأع ن ا احلرن ع و اتسال  وأه ه وظاهروا أعدائه ع يه فندا ن ذوا عداوهت  لإلسال  ول ـدع ة إليـه يف أمـن 

 . (3):و رية فال  رن وخ قتاه، ألن دين اهلل سيهد  بن كه دو  اه

اجلهاد فه  من  ق ال يل الشـرعي صـا ب ال خيـة العامـة قـ خ  وا ـدا  خ ي حـد أ   أما من له  ق إعالن
بــو وتتخــذ منــه عن انــا لنشــاطها . ســ ب أو مــكك جلنــ ا بعــت املنممــاا أو التنميمــاا الــيت تن ــب إ  اتســال 

حــه عــا  فهـــذا اجلهــو مبشــروعية اجلهـــاد يف اتســال  ب حــه خــاص واتســال  ب  : إخ ســ  ا  وا ــدا  مــن اونــ  األوه
الصـــنف أشـــ ه بـــالفره الضـــالة مـــن فصـــي ة اخلـــ اكج وال غـــاة الـــذين ح  ـــ ا ع ـــو   ـــا  امل ـــ م  وع ـــو امل ـــ م    
دـــ اكب د ـــ ة منـــذ اللـــرن األوه لإلســـال  ودفـــروا   ـــا  امل ـــ م  وقـــات  ه  ويف ملـــدمته  ع ـــي ابـــن أي طالـــب 

 .  ه ال ي ة بال اك ة ه  الف ر واحلجج هي احلجج وما أش: ، الف ر"ك ي اهلل عنه"

ـــا  بـــدون غطـــاء أو شـــعاك  :الثااااني ـــن ت ـــتطيع حماكبتـــه ع ن ـــة لإلســـال  وتـــدك  أهنـــا ل أن هلـــا أهـــدا  معادي
ودـ  وحــدنا يف التـاكيم اتســالمي مـن مث ــه التنميمـاا الــذ  . إسـالمي تمهـر مــن خاللـه اتســال  وتـ طن ال فــر

ألنمـــاك حتـــت هـــذا الشـــعاك عـــن أ  شـــ  أو كي ـــة يف ا ـــذا مـــن اتســـال  شـــعاكا  تصـــو بـــه إ  أهـــدافها وت عـــد ا
ن اياها ط عا  بعت التنميماا وخ نل ه د ها وهي  ا ـرة يف دـو  مـان وم ـان، وخ عجـب يف دلـ  فهـي سـنة 

( 4) (وإذا قيل لهم ي تفسدوا في األرب قاالوا إنماا نحان مصالحو ): من اهلل خ تتخ ف يف  مان وخ م ان

ال يــد لإلســال  وامل ــ م  إخ عم ــ ا  ــا  ــىت بنــ ا لــذل  امل ــاحد وشــيدوها ومــا ومل يذدــ ا وســي ة مــن وســائو 
 . م جد الضراك إخ شاهدا  ع و دل  نزه فيه قرآن يت و

صـ و "ومن يش  يف ن ايا أناد بن ا هلل م جدا   مـن أمـ اهل  وش ـ ه و ينـ ه ل مـؤمن  وط  ـ ا مـن الرسـ ه 
يـه ودـاد الرسـ ه ي ـتجيب لط ـ ه  لـ خ أن الـ  ي نـزه لي شـف  ليلـة افتتا ـه والصـالة ف" اهلل ع يه وآلـه وسـ  

                                                 
 ( .219: )س كة ال لرة(  1
 ( .77: )س كة ي نس(  2
 . 14/71/139يف ال  ك  1-1انمر تف   الطك  يف اآلياا (  3

 .192-138يف ال  ك  11-9انمر نفس التف   اآلياا 
 ( .11: )س كة ال لرة(  4
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والاانين اتواانوا مسااجدا  ضاارارا  ومفاارا وتفريقااا  بااين المااإمنين وإرصاااد لماان حااار  اهلل ): األمــر قــاه تعــا 
ومــا قــص ع ينــا دلــ  إخ لنحــذك مــن أن تنط ــي ع ينــا مثــو هــذه األســاليب الــيت تفر هــا ت ــ  الن ايــا  (1) (ورسااوله

التنميمــاا الــيت ت ــتهد  : طنــة واخل يثــة وخ نلصــد بــذل  دــو التنميمــاا اتســالمية، ول ــن نلصــد بــذل امل 
امل اطن  واملليم  يف الدوه اتسالمية س اء دان ا م  م  أو غ  م  م  حتت شـعاك م شـ   باسـ  اجلهـاد 

 يف الدولـة اتسـالمية سـ اء دـان ا أن العم ياا اليت تشن باس  اجلهاد  د امل ـ م  وغـ  امل ـ م  مـن املليمـ 
ســــفراء ودب  ماســــي  أ  دــــان ا وــــاكا  وخــــكاء، أ  كحــــاه أعمــــاه، وم ــــتثمرين، أ  دــــان ا ســــ ا ا   فــــنن أديــــته  أو 
التعـرض هلـ  ب ـ ء طاملـا دـان دخــ هل  ال  ـد بـندن ال ـ طة الشـرعية، فــنهن  قـد ادت ـ  ا بـذل  األدن األمـان ع ــو 

ويل األمـــر هلـــ  بالـــدخ ه قـــد دخ ــ ا يف دمـــة اهلل وكســـ له، وبالتـــايل فـــنن التعـــرض هلـــ  أنف ــه  وأمـــ اهل ، وأن إدن 
ـــ ه فضـــال  عـــن قـــت ه  فح مهـــ  أهنـــ  حمـــاكب ن هلل  ـــادى يف أمـــ اهل  أو تـــرويعه  أو ا تجـــا ه  بـــدون دنـــب حن ب

مثــو هــذه وكســ له ومــن ال ــاع  يف األكض ف ــادا  ومــن  ــق صــا ب ال خيــة  العامــة أن يلــدك العل بــة الــيت  نــع 
اجلرائ  اليت  رمها اتسال ، وأشع ع ماء األمة ع و ورميهـا واعـدوها  ربـا  ع ـو اتسـال ، وقـد أفصـحت بعـت 
هــذه التنميمــاا مــن خــاله أفعاهلــا مــن أهنــا خ تفلــه أاــدياا اتســال  أو أهنــا مندســة حتــاكن باســ  اتســال ، 

اجلهـاد يف اتسـال  أو صـاده النيـة ا صـا  لإلسـال   دل  أن هذه األفعاه خ يلد  ع يها من له معرفـة بااـدياا
أما واحب امل  م  حن ه   فه  دشف أخطاكه  ع و اتسال  وع ـو األمـة وع ـو ويل أمـر األمـة أن يتخـذ مـن 
اتحــراءاا الشـــرعية مـــا ي حــب اتســـال  ع يـــه   ـــ  وخيتــه العامـــة، ومـــن م ــ ماا اتســـال  أن إعـــالن اجلهـــاد 

من احلل ه الشرعية ل يل األمر الشرعي وخ     شرعا  أل  إن ـان أو شاعـة أو حهـة أو وإعالن ال    واحلرن 
منممـــة أن تع ـــن اجلهـــاد  ـــد أ  حهـــة م ـــ مة أو غـــ  م ـــ مة ســـ اء أدـــان ا مـــن األحانـــب املليمـــ  يف الـــدوه 

حـث نشـ  إ  اتسالمية دما تلدمت اتشاكة إ  دل  ومن بـان أو  أن دـان ا م ـ م  وق ـو أن خنـت  هـذا ال 
 يــــث تناولــــت م قــــف اتســــال  مــــن ( 9/13( )121)الفلــــرة الثامنــــة مــــن قــــراك دمــــع الفلــــه اتســــالمي كقــــ  

 : اتكهان

                                                 
 ( .149: )س كة الت بة(  1
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 مبروع القرار
 الدوكة احلاد  والعشرون اليت علدا باملم  ة العربية ال ع دية بالرياض ما ب  ـــــــــــــــــ

 .الجهاد التقاتل بين المسلمين باسم: الموضوع الرابع
 )          (قراك كق  

شــرع اجلهــاد يف اتســال  ل ــف العــدوان عــن األمــة اتســالمية مبعنــاه العــا  والشــامو وغايتــه إعــالء   :أوي  
وخ يتحلق دل  إخ برفـع الم ـ  ومنـع الف ـاد يف األكض وهتـد  ملاصـده إ  ب ـيادة العـده واألمـن : د مة اهلل

ء هــذا مفهــ   اجلهــاد يف اتســال  انطالقــا  مــن النصــ ص الشــرعية الــ اكدة يف وال ــال  ل افــة ال شــرية بــدون اســتثنا
 : امل   ع وما استلر ع يه إشاع شاه  ع ماء األمة

 .ع و أ  خال  أو قتاه ب  امل  م   د بعضه  ال ت( د مة حهاد)خ     شرعا  إطاله  :ثانيا  

 . ل يل األمر الشرعي وع يه إشاع األمة الدع ة إ  إعالن اجلهاد من احلل ه الشرعية  :ثالثا  

حن ا بعت التنميماا اتسالمية إ  اللتاه  د   ا  امل ـ م  وغـ ه  مـن املـ طن  واملليمـ   :رابعا  
 .يف الدوه اتسالمية باس  اجلهاد عمو حيرمه اتسال 

 : ي صي اومع مبا ي ي  :خامسا  

ك  ع ــو هــذه التنميمــاا الــيت تنت ــب إ  اتســال  إشــرافا   ــ   ل ــدوه اتســالمية اتشــرا  املــايل واتدا
 . وخ     تردها بدون كقابة شرعية : شرعيا  باعت اكها صا  ه ال خية العامة دون ات راك مبشاكيعها اخل ية

 /إعداد
 محمد عبده عمر

 ع و مإسس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

 صنعا  -ع و جمعية علما  اليمن 
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 تقديم

والصالة والسالم على من ال نىب بعده، سيدنا ونبينا حممد بن عبداهلل، الرمحة املهداة، هلل وحده،  احلمد
دينه  منهاجوالنعمة املسداة، صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، ومن سار على منوال شريعته، وأتبع 

 وبعد .إىل يوم الدين

األساس للفهم الصحيح واحلكم العادل  هو - وال يزال –فقد كان حتديد املفاهيم الفقهية ىف كل ميدان 
على األمور، وهو ىف عصرنا احلاضر يكتسب أمهية خاصة، حيث اختلطت املفاهيم أمام الناس وتداخلت 

ذهاهنم فهما جياىف احلقيقة ويضاد الواقع، وأصبح من حقائق األمور أمام أعينهم، حىت أوشكت أن ترسخ ىف أ
غدو اجلرمية شرفا والشرف جرمية، وىف ظالل هذا ول الكذب صدقا والصدق كذبا، وأن تالعادى أن يتح

واخلطأ ىف التصور ميارس الظاملون على املستضعفني قهرا مل تشهد البشرية له مثيال من قبل،  الفهماالحنراف ىف 
هم لوم أو صدر عليهم استنكاراً أبدوا من األقوال ما جياىف احلق، ومن املربرات ما يناىف احلقيقة فإذا ما وجه إلي

، ويطلقون على الكفاح الشريف عن األرض والعرض أو دفاعا عن اإلسالم فيسمون اجملازر حربا لإلرهاب
راق خلفها الدماء، وتنتهك ت لقد غدا اختالط املفاهيم ىف عصرنا آفة إنسانية، والفتة عادية. والوطن إرهابا

، ومسمع من الكافة، دون استحياء من ضم،ر، أو مراعاة خللق ودون جهاراً هناراً على مرأى من العامل احلرمات
خوف من جزاء أو حماسبة، وأصبح الناس ىف ظل ذلك اخللط فوضى ال حيرتمون عهدا، وال يرعون ميثاقا، ومن 

 :الوضع اخلاطئ، واعتدال هذا النظر املقلوب، وذلك حتقيقا ألمرين مث غدا من األمهية أن يتم تصحيح ذلك

ستارا الرتكاب  إزالة تلك احلجب الزائفة الىت يتخذ منها بعض ذوى املآرب اخلبيثة، والنوايا السيئة،: أولهما
يعد  افإن تسمية األشياء بغ،ر مسمياهتخوه هلم ىف الدين وأشقاء ىف اإلسالم، جرائمهم وحتقيق مآرهبم ضد إ

يَا أَي َُّها الَِّذيَن   :مدخال خط،راً لقلب احلقائق وتزييف الواقع، وهلذا أمرنا اهلل بالسداد ىف القول حني قال سبح
ا  .(1) آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُولُوا قَ ْوًلا َسِديدا

ملفاهيم وال شك أن اختالل ا،  (2)احلق والصواب ديد هو الذى يطابق الواقع، ويصادفوالقول الس
واختالط األمور مما يناىف هذا املعىن، كما أنه يعد ذريعة الرتكاب اجلرائم وانتهاك احلرمات، وهى آثام عظيمة 

 .وما يوصل إليها يكون على شاكلتها ىف اإلمث واحلرمة ،وموبقات كب،رة

ياءه ورسله من أمور ن اإلنسان مكلف من قبل ربه بأن يقوم مبا شرعه، وأن يلتزم مبا بعث به انبإ: ثانيهماا 
 ،(صلى اهلل عليه وسلم)التكليف، الىت جتسدت ىف قمة كماهلا ومتام رفعتها فيما بعث به خامت أنبيائه حممد 

أن يلتزم املؤمنون الصدق، ومن أعظم أبوابه تسمية األشياء مبسمياهتا احلقيقية، والبعد ف ومن أمور ذلك التكلي
                                                 

 . 07: سورة األحزاب  (1) 
 . ، حتقيق خنبة من العلماء ، طبعة الكتب العملية ب،روت 0/272: اللباب يف علوم الكتاب . الدمشقي احلنبلي  (2) 
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واأللقاب الفخيمة، والصدق يعىن احلكم الصحيح على األشياء، وأن  اجلميلةعن تزيني املوبقات باأللفاظ 
يكون احلكم على األشياء  يكون ما يتلفظ به اإلنسان ىف وصفها مطابقًا للواقع ومصادفا للحق، وذلك حىت

َذا قُ ْرَبى َوبَِعْهِد  َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلوْا َوَلْو َكانَ   :صحيحًا وهلذا أمرنا اهلل بالعدل ىف القول بقوله عز من قائل
ُرونَ    .(1)  الّلِه َأْوُفوْا َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتذَكَّ

ومما ال شك فيه أن تسمية األشياء مبسمياهتا الصحيحة، والبعد هبا عن جمال التزييف اللفظى والتدليس 
الشيئ فرع عن تصوره، وحنن  البياىن هو املدخل للحكم الصحيح عليها، ملا هو معروف أن احلكم على

ىف النظر لألمور، كما أننا مأمورون بالعدل ىف احلكم عليها، وال مدخل إلجناز ذلك األمر  لمأمورون بالعد
اجلازم إال بالوصف الصحيح والتعب،ر الصادق عن األمور، وكما يبدو فإن األمر على درجة عالية من األمهية 

ىف الفقهيه  حتديد املفاهيم: "ا البحث وعنوانهجييئ موضوع هذ ،تلك للفرد وللجماعة معا، وىف ضوء أمهيته
إىل الذين  -بعد اهلل  -فائدته  ل ىف تلمس أمهيته واستشعارالذى يرجع الفضو  ،"بني املسلمنيالتقاتل جمال 

رة باململكة عامال جبدة والىت تنعقد ىف الرياضقاموا بإعداد حماور الدورة العشرين جملمع الفقه اإلسالمة الدوىل 
األمن واألمان، والطمأنينة الصحة و العربية السعودية، أدام اهلل عزها، وأسبغ عليها وعلى مليكها وشعبها نعمة 

وجهة وأن ينفع به، أنه وىل ذلك أن جيعله خالصا ل –سبحانه  –ستقرار وسائر بالد املسلمني، كما أدعوه واال
 .والقادر عليه

، وهى  والتقاتل بني املسلمنيفردات املكونة للصراع املىف بيان مفاهيم  سة هذا املوضوعوتتمثل خطة درا
يندرج  اجلهاد، والقتال، والعنف، واإلرهاب وسوف أخصص لبيان كل منها مبحثا: كما وردت ىف البحث

 ،حتت الفصل األول، أما الفصل الثاىن فإنه يعاجل مباحث تأث،ر تلك املصطلحات على التقاتل بني املسلمني
ومن مث تكون خطة  ،ىف جمال التقاتل بني املسلمني الفقهيةبعد متهيد يبني املقصود بتحديد املفاهيم ك كله وذل

 :الدراسة كما يلى

 لبيان املقصود بتحديد املفهوم الفقهى :تمهيد. 

 بني املسلمني التقاتلحتديد املفاهيم الفقهية ىف جمال  :الفصل األول. 

 مفهوم اجلهاد :المبحث األول. 

 مفهوم القتال: مبحث الثانىال. 

 مفهوم العنف :المبحث الثالث. 

 اإلرهابمفهوم  :المبحث الرابع. 

                                                 

 . 252:  األنعامسورة  (1) 
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 بين المسلمين التقاتلفى مجال  الفقهيهأثر تحديد المفاهيم : الفصل الثانى. 
 بني املسلمني التقاتلىف منع  اجلهاد وأثرهسلطة وىل األمر ىف إعالن  :المبحث األول. 

 بني املسلمني التقاتل أسباب :المبحث الثانى. 

 باسم اجلهاد بني املسلمني للتقاتلالشرعى  احلكم :المبحث الثالث. 

 ىف جمال البحث الفقهيةتبني أهم النتائج املستفادة من حتديد مفاهيم املصطلحات   : خاتمة. 
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 تمهي  د
 المقصود بتحديد المفاهيم الفقهية

األخرى فصارت مركبا  إىلا مات أضيفت كل منهتألف من ثالث كلحتديد املفاهيم الفقهية عبارت ت
 .اكل منه  ومن مث جيدر بيان، الفقهية واملفاهيم ،إضافيا من لفظى حتديد

من احلد، وهو املنع أو احلاجز بني الشيئني ومنه حد الدار أى الذى يوضح حدودها : والتحديد  لغة
ومنه حتديد  ة حدوده وفصله عن غ،ره،الشيئ إقام وحد كل شيئ هنايته، وحتديد،  (1)وحيجزها عن غ،رها

 . (2)أى وضحه وبينه: اللفظ أو العبارةحدد معىن : اللفظ، يقال

مبا يطابق الواقع،  ه، ضبط معنايعىنال خيرج عن هذا املعىن، ألن حتديد اللفظ  :وهو فى اإلصطالح
 تعدد أوصافهشارح لغ،ره بويعرف بأنه اللفظ ال وجيعل معناه دااًل، على ما وضع له من غ،ر اختالط بغ،ره،

ويستحيل إىل حامض وحيفظ  الذاتية والالزمة حبيث يضطرد وينعكس، كتعريف اخلمر بأهنا مائع يقذف بالزبد
 . (3)ىف الدن

فهم، أى أحسن التصور واإلبانة للشيئ، أو هو حسن تصور : مفهوم، من الفهم يقالمجيع : والمفاهيم
ومنه الفقه أى حسن اإلدراك  ،املوضحة ملعىن كلى ويقابله املاصدق جمموع اخلصائص: معىن الشيئ، واملفهوم

كون اللفظ الدال حبالة يلزم من : وىف اصطالح علماء املنطق يعرف بأنه،  (4)وفطنهأو العلم القائم على فهم 
لدال هنا يلزم منه والتعب،ر باللفظ ا: واملراد باألول اللفظ املعرب به، وبالثاىن املدلول (5)بشيئ آخرالعلم به العلم 

أن يكون تعب،را لفظيا، وهو املراد ىف موضوعنا، ألن املفاهيم املختلطة يغلب فيها أن تكون ألفاظا، ومن مث 
هنار منزل على من وراء اجلدار على حياته، فإذا اخيرج الدال غ،ر اللفظى كالداللة العقلية، ومنها داللة املتكلم 

حتت األنقاض، ومن الدالالت غ،ر اللفظية  منى منهم بانبعاث صوته سكانه أمكن االستدالل على حياة احل
، وصفرته على  التأوه على املرض، ومحرة الوجه على اخلجل وداللةداللة التغي،ر ىف العامل على حدوثه، 

نه ى، ألاللفظ بغ،ر اللفظ وما يعنينا هو الدال فهذه الوسائل دالة على معاىن، لكنها قد دلت عليها،  (6)الوجل
  .مناط موضوعنا

 
                                                 

 .ارة الرتبية والتعليم ، طبعة وز  93ص : ، طبعة دار الفكر ، ب،روت ؛ واملعجم الوجيز  221ص : خمتار الصحاح  (1) 
 .املعجم الوجيز ، السابق  (2) 
 .هو إناء حفظ اخلمر : ، مكتبة املعارف بالرياض ؛ والدن  2/90: روضة الناظر وجنة املناظر . ابن قدامة  (3) 
 . 903ص: ؛ واملعجم الوج،ر  529ص : خمتار الصحاح  (4) 
 . 2399،الطبعة الرابعة،  97ص: حممد مشس الدين سامل . د. نطقية شرح الرسالة الشمسية املسمى تيس،ر القواعد امل (5) 
 .املرجع نفسه  (6) 
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 :والمفهوم عند األصوليين
له، وتسمى  احلكم املنطوق به، أو خمالف اهو داللة الكالم على حكم ىف حمل مل يتناوله اللفظ نطقا موافق

نطوق به مسى داللة املفهوم باملقابلة لداللة املنطوق الصرحية، فإذا كان حكم املسكوت عنه موافقا حلكم امل
وى اخلطاب أو حلنه، وإذا كان خمالفا مسى مفهوم املخالفة أو دليل اخلطاب، ومثاله قول أو فحمفهوم املوافقة 

فة أن غ،ر السائمة ليس فيها فإنه يفيد مبفهوم املخال ،"ىف الغنم السائمة زكاة" :(صلى  اهلل عليه وسلم)النىب 
الواجد ال حيل  فإنه يفيد أن غ،ر ،"هالواجد ظلم حيل عرضه وعقوبت ىلى " :(صلى اهلل عليه وسلم)وقوله  ،زكاة

 . (1)عرضه وال عقوبته

ُلَغنَّ ِعنَدَك  : أو القياس اجللى قول اهلل تعاىل بقياس األوىلومثال مفهوم املوافقة أو ما يسمى  ِإمَّا يَ ب ْ
َهْرُهَما َوُقل لَّ  ااْلِكبَ َر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل تَ ُقل لَُّهَما ُأفٍّ َوًَل تَ ن ْ فقد هنى هذا القول ،   (2) ُهَما قَ ْوًلا َكرِيما

كالضرب : فألن يكون النهى واردا على ما هو أشد من ذلك إيذاء( أف)الكرمي الولد أن يقول ألحد والديه 
 . (3)من باب أوىل أو القياس اجللى يكون مدلوال عليه ليهوالشتم وترك اإلنفاق عليهما مع حاجتهما إ

م وىف ألفه: ليه وهو الفقه الذى هو لغةملفهوم يفيد ختصيص املفهوم مبا أضيف إضافة الفقهى إىل اوإ
ىف جمال  هب العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية، ويقصد به يراداصطالح الفقهاء 

 .وضوع املصطلحات الواردة بتلك الدراسةمبالتخصيص احملدد، األحكام الفقهية املتعلقة 

يقصد به التعب،ر عنه باللفظ الذى يدل عليه داللة كافية  الفقهىلص مما سبق إىل أن حتديد املفهوم وخن
تصلح لتصور معناه، على حنو يبني خصائصه وحيدد معامله، مع بيان احلدود الىت تفصله عن غ،ره، ومتنعه من 

 .لك الدراسةاالختالط به، وهذا املعىن املراد من اإلصطالح وهو املقصود ىف موضوع ت

                                                 

حماضرات يف . شوكت العدوي . ، طبعة دار املعارف ؛ د 201ص: أصصول التشريع اإلسالمي . علي حسب اهلل . د (1) 
 .م  2392، طبعة  99ص: أصول الفقه 

 . 29: سورة اإلسراء  (2) 
 .اهلل ، السابق ؛ شوكت العدوي ، السابق  علي حسب. د (3) 
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 الفصل األول 
 بين المسلمين التقاتلتحديد المصطلحات الفقهية فى مجال 

 المبحث األول
 مفهوم الجهاد

يقتضى بيان مفهوم اجلهاد أن نعرف به ونبني حكمه ىف مطلب أول، مث نبني أسس مشروعية اجلهاد ىف 
 :مطلب ثان وذلك كما يلى

 المطلب األول
 لشرعىتعريف الجهاد، وبيان حكمه ا

 الفرع األول
 تعريف الجهاد 

اجلهاد كلمة تطلق ويراد هبا بذل غاية اجلهد والطاقة، وصواًل إىل ما جيب حتقيقه، امتثااًل ألمر الدين 
وملا كان اجلهاد بذل غاية اجلهد فإنه يستوعب الطاقة البشرية مبا فيها من صحة، وعافية، . وحتقيقا ملقاصده

نفسها، فيبذهلا صاحبها ىف هذا املقصد الشريف، كما يستوعب توابع النفس  وفكر وطاقة قد تستغرق احلياة
من املال والعتاد واإلعانة، فهو جهد يستوعب كل الطاقة ىف النفس واملال وصوال إىل أمسى هدف وأنبل غاية 

والتزام وهو االنتصار لدين اهلل، ودحر الباطل واالرتقاء بالنفس إىل ما جيب أن تكون عليه من مسو وكمال 
بطاعة اهلل عز وجل، وهو هدف ال يستهان به، ألنه رمبا يكون جهاد النفس أقوى من جهاد األعداء، ألهنا 

ما جيب عليه فعله من الطاعة،  وبنيمن صفوفهم وتأمتر مبا يأمترون به عليه من تربص بصاحبها، واحليلولة بينه 
ه وعلى نبينا أفضل ية العزيز مع نبيه يوسف علوصدق اهلل العظيم حني قال ىف وصف النفس حني ورطت امرأ

وِء ِإًلَّ َما  : ا حكى عنها القرآن الكرميالصالة والسالم، فقالت كم ْفَس أَلمَّارٌَة بِالسُّ َوَما أُبَ رُِّئ نَ ْفِسي ِإنَّ الن َّ
 .(1) رَِحَم رَبَِّي ِإنَّ رَبِّي َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

ا ال يصدر إال من عدو ها، الىت دفعتها إىل النقيصة دفعىل نفسحيث نسبت ما تردت فيه من نقص ورذيلة إ
رجعتم من اجلهاد : )جهاد النفس من اجلهاد األكرب فقال( صلى اهلل عليه وسلم)وهلذا جعل النىب ،  (2)أو كاره

                                                 

 . 59: سورة يوسف  (1) 
، طبعة اهليئة املصرية للكتاب ؛ وقارن ما ذهب إليه الفخر الرازي يف  3/290: اجلامع ألحكام القرآن . راجع القرطيب  (2) 

ريان مع بعض حيث ي 22/292: ؛ الدمشقي احلنبلي يف تفس،ره اللباب يف علوم الكتاب  29/229: تفس،ره 
ذلك ليعلم أين مل : ) املفسرين أن ذلك من متام كالم يوسف عليه السالم وقد حكاه عنه القرآن الكرمي يف قوله تعاىل 

: وإين مل أغفل عن جمازاته على أمانته ؛ اللباب ، السابق : وقيل إنه من قول العزيز ، كأنه قال ( أخنه بالغيب 
 . 297ص
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رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب جهاد : "وىف رواية ،"األصغر إىل اجلهاد األكرب جهاد القلب
ومقاومة النفس بأنه هو اجلهاد األكرب، وهذا حق يصدقه الواقع  (2)حيث وصف جهاد القلب، ( 1)"لنفسا

 .ويدركه العقل الصحيح

 : والجهاد لغة
جهد  :عدوه كقاتل يقاتل قتااًل ومقاتلة، ويقالمصدر جاهد جياهد جهادًا وجماهدة، إذا بالغ ىف قتل 

هو مشتق : إذا بلغ منه املشقة وقيل طاقتها، وجهده األمر واملرض الرجل دابته إذا محل عليها ىف الس،ر فوق
وهو الطاقة، واملبالغة واستفراغ ما ىف الوسع، ألن كل واحد جياهد إمنا يستفرغ طاقته ىف ( بالضم)من اجلهد 

 .الوصول ملا يريده

  :وفى اصطالح الفقهاء

 :اختلفت أقواهلم ىف تعريفه كما يلى

 :عرفه الحنفية بأنه( 1)
وهو كما يقول ،   (3)النفس واملال مع املبالغة ىف ذلكدفاعا عن احلق ب بذل اجلهد والطاقة ىف سبيل اهلل،

 .(4)ما فرض لعينه، إذ هو إفساد ىف نفسه، وإمنا شرع إلعزاز دين اهلل، ودفع الشر عن العباد: اىننامل،رغي

 :وعرفه المالكية بأنه( 2)
،  (5)الفتنةرضاً إسالمية تعدياً ابتغاء ا حضروا إلينا مقاتلني، أو دخلوا أإعالًء لكلمة الدين إذ لكفارقتال ا

عليهم دفعه، فإن مل يقدروا  تعنيأو هو دفع عدو املسلمني إذا هجم على بالدهم فإذا هاجم بعض بالدهم 
 . (6)وجب على سائر املسلمني حىت يندفعاجلميع  يستطعلزم من قارهبم، فإن مل 

 :يعرف الجهادوعند الشافعية ( 3)

 . (7)ما يطلق على جهاد النفس والشيطان، كقتال ىف سبيل اهلل لنصرة اإلسالمبأنه ال

                                                 

 .طبعة ب،روت 952ص  0وج  903ص  1ة املتقني ج الزبيدى احتاف الساد (1) 
 .طبعة احللىب 93ص  –السيوطى الدرر املنتثرة ىف األحاديث املشتهرة  (2) 
 .احياء الرتاث دار 192، 192ص  2جممع األهنر ج  9233ص  3بدائع الصنائع ج  -الكاساىن  (3) 
 .طبعة احللىب 295ص  2شرح بداية املبتدى ج  -اهلداية  (4) 
 .، طبعة األم،رية  9/0: شرح اخلرشي على خمتصر خليل : يف هذا املهىن انظر  (5) 
 .طبعة دار الفكر 221القوانني الفقهية البن جزى ص  (6) 
 .203ص  5حاشية اجلمل على شرح املنهاج للشيخ زكريا األنصارى ح  (7) 
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 :عند الحنابلة يعرف الجهاد بأنه( 4)
القتال لدفع املشركني إذا هجموا ممن يقدر عليه بشروطه، ويطلق على قتال الكفار خاصة، خبالف غ،رهم 

يقول ابن القيم ىف زاد  (1)بينه وبني القتال عموم مطلقن مث يكون من املسلمني كالبغاة وقطاع الطريق، وم
لم مسكل والتحقيق أن جنس اجلهاد فرض عني، إما بالقلب وإما باللسان وإما باملال وإما باليد، وعلى  : ملعادا

 .  (2)أن جياهد بنوع من هذه األنواع

 :الظاهرية يعرف الجهاد بأنه دوعن( 5)

 . (3)ر داره، ومحاية تغور املسلمنيعق دفع العدو، وغزوه ىف

 :وعند الزيدية يعرف بأنه( 6)

 . (4)لى جهاد النفس، والشيطان والفساقبذل اجلهد ىف قتال الكفار، ويطلق ع

 :إن هلم ىف حمل اجلهاد قولني :ومن خالل مطالعة أقوال الفقهاء ميكن القول

إن املصلحة ىف  اجلهاد ال : ، وحاصل قوهلم (5)لفقهاء احلنفية والشافعية وابن القيم وابن حزم: أولهما
 .تقتصر على قتال الكفار وحدهم، وإمنا تشمل جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الفساق

 .إن اجلهاد يتعلق بقتال الكفار خاصة :املالكية واحلنابلة، وحاصل قوهلملفقهاء : ثانيهما

 :ولكل قول أدلته
 .إليه بالكتاب والسنه واملعقول استدل أصحاب القول األول ملا ذهبوا

 :من الكتاب: أوًلا 
ُهْم  وقوله تعاىل ،    (6)َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِده  :بقول اهلل تعاىل َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َّ

ُهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنينَ   .  (7) لَنَ ْهِديَ ن َّ

                                                 

مكتبة  92ص  9ج  –شاف القناع للبهوتى م وك2333وما بعدها طبعة هجر سنة  0ص  29املغىن ج  –ابن قدامة  (1) 
دار   90ص  –تنظيم احلرب والسالم ىف الفقه اإلسالمى  –منصور أبو املعاطى . د: مصر احلديثة وراجع ىف هذا املعىن

 .م2399الطباعة احملمدية 
 .، طبعة احلليب  2/95: زار املعاد البن القيم  (2) 
 .الرتاث  ، مكتبة دار 0/232: احمللي البن حزم  (3) 
 .، طبعة احلليب  0/291: نيل األوطار . الشوكاين  (4) 
 .، املطبعة املصرية  2/95: زاد املعاد البن القيم  (5) 
 13: سورة احلج  (6) 
 . 13: سورة العنكبوت  (7) 
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 : على المطلوبيتين ووجه الدًللة فى هاتين اآل
قد أمر باجلهاد ىف اآلية األوىل وأخرب أن من جياهد ىف سبيله سوف يهديه اهلل  –تبارك وتعاىل  –أن اهلل 

، إىل سبيله، وىف ذلك من الداللة على طلبه من الشارع ما يفيد مشروعيته، فهو مطلوب من الشارع ىف اآليتني
ن الىت ميكن أن تكون حماًل له، وإذا كان جهاد الكفار مما ال خالف وقد جاء طلبه عامًا شاماًل لكافة امليادي

فيه فإن جهاد النفس والشيطان والفساق على شاكلته ىف دحض الباطل واالنتصار للحق وإعالء القيم الدينية 
 .الىت أمر الشارع باجلهاد انتصاراً هلا، ويكون ىف هاتني اآليتني الكرميتني داللة على املطلوب

 :ومن السنة النبوية: ثانياا 
، "إىل اجلهاد األكرب، جهاد القلب رجعتم من اجلهاد األصغر: "قال( صلى اهلل عليه وسلم)مبا روى أنه  (2)

حني قال ( صلى اهلل عليه وسلم)وىف رواية عن جابر أن رسول اهلل ،   (1) "جهاد النفس" :وىف رواية
: األصغر إىل اجلهاد األكرب، جماهدة العبد هواهقدمتم خ،ر مقدم، قدمتم من اجلهاد : "رجعوا من اجلهاد

 .  (2) "جهاد النفس" :يا رسول اهلل؟ قال وما اجلهاد األكرب: قالوا: "وىف رواية

 :ووجه الدًللة فى هذه األحاديث على المطلوب
قد بني أن جهاد النفس من ضمن أنواع اجلهاد، ووصفها باجلهاد األكرب، ( صلى اهلل عليه وسلم)أنه 

 .ذلك على أن اجلهاد يشملها، وأنه ليس مقتصراً على جهاد الكفار وحده، وذلك هو املطلوب فدل

قعد له ىف طريق اإلسالم .. ن الشيطان قعد البن آدم ثالث مقاعدأ: "ومبا روى ىف احلديث الصحيح (2)
ر أهلك له أتذ: ه وأسلم، وقعد له ىف طريق اهلجرة فقالفأتذر دينك ودين آبائك وتسلم فخال: فقال له

 اهد فتقتل وتنكح أهلك ويقسم مالك،جت: ومالك فخالفه مث هاجر، وقعد له ىف طريق اجلهاد فقال له
 .  (3) فمن جاهد فقتل فحق على اهلل تعاىل أن يدخله اجلنة. فخالفه فجاهد

 :فى هذا الحديث الشريف على المطلوب الدًللةووجه 
يقعده عنه من اخل،ر  فيمافة الشيطان جهاد، فمن جاهد شيطانه قد بني أن خمال( صلى اهلل عليه وسلم)أن النىب 

 يكون من اجملاهدين، ومن مث كان لفظ اجلهاد ومعناه شامالً هلذا املعىن 

من رأى منكم منكراً فليغ،ره بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، : "قال( صلى اهلل عليه وسلم)ومبا روى أنه  (9)
 . (4) "انفإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلمي

                                                 

 .م 2302، طبعة دار النهضة احلديثة ، ب،روت ،  2/92: فيض القدير . املناوي  (1) 
 .ين احلديثني يف بدايات املبحث األول ، من الفصل األول سبق ختريج هذ (2) 
 .، دار اجلبل ب،روت  2/379: أحكام القرآن . ابن العريب  (3) 
 . 2/925: نيل األوطار للشوكاين : راجع . رواه أمحد وأبو داود ، وابن ماجة  (4) 
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 :ووجه الدًللة فى الحديث على المطلوب
وتأديب أنه قد دل على أن جماهدة الفاسقني تكون باليد من ذوى الوالية العامة املختصني بإقامة احلدود 

العلم أو العارفني ه وواليته على أبنائه، مث باللسان من أهل املخالفني أو الوالية اخلاصة كوالية الزوج على زوجت
حنراف، أو ينحرفوا إىل تياره  جيوز هلم أن يقروا اخلطأ أو االمن األمور، مث بالقلب من الكافة فال بالصواب

تقليدًا وإمعية، بل جيب عليهم التمسك باحلق حىت ولو انصرف اجلميع عنه، ومل يفلح معهم التغي،ر باليد أو 
 .(1)تغي،ر باللسان وهذا أضعف اإلميانال

 :على المطلوبدًللة تلك األحاديث  ومجمل
أهنا تدل على أن اجلهاد ليس مقتصرا على قتال الكفار وحده، ولكنه شامل جلهاد النفس، وجهاد 

 .الشيطان، وجهاد الفساق

 :ومن المعقول: ثالثاا 
استدل القائلون بأن معىن اجلهاد شامل جلهاد الكفار والنفس والشيطان والفساق ملا ذهبوا إليه من 

 .املعقول فقالوا

حياض الدين وتوجيهاته، وهذه الغاية   عنة اجلهاد هو االنتصار للحق، وإعالء كلمة اهلل، والزود إن غاي
فإهنا تتحق جبهاد النفس والشيطان والفساق، بل إن جهاد الكفار مع إمهال  ،كما تتحقق جبهاد الكفار

ن تتقدم فيها، والىت يتعني اجلهاد ىف تلك اجملاالت يؤدى إىل تراجع أحكام اهلل ىف أهم اجملاالت الىت جيب أ
على املسلمني أن جياهدوا دوهنا، وهى جماالت النفس، وداخل أرض اإلسالم، وإذا مل يستطع املسلمون أن 

إذا مل يستطع املسلمون أن جياهدوا أنفسهم  وأدوهنا، وهى جماالت النفس، وداخل أرض اإلسالم،  جياهدوا
صلى اهلل عليه )ن ينتصروا على غ،رهم، وهلذا مسى الرسول وينتصروا للحق فيما بينهم، فكيف يستطيعون أ

 اجعل تغي،ر ما ىف النفس شرط –تبارك وتعاىل  –والنفس جهادًا أكرب، بل إن اهلل  القلبجهاد ( وسلم
َباٌت مِّن بَ ْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظونَُه  ، فقال سبحانه ما بالقومللقدرة على تغي،ر  ِمْن َأْمِر الّلِه ِإنَّ َلُه ُمَعقِّ

ُروْا َما بِأَنْ ُفِسِهمْ  ُر َما بَِقْوٍم َحتَّى يُ َغي ِّ ومن مث يكون معىن اجلهاد ومقصوده متوافراً ىف تلك ،   (2) الّلَه ًَل يُ َغي ِّ
 .اجملاالت فتكون من إطالقاته

                                                 

 . 0/291: نيل األوطار . الشوكاين . يف هذا املعىن  (1) 
 . 22: رعد سورة ال (2) 
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 :ا يلىأصحاب القول الثانى لما ذهبوا إليه من الكتاب والسنة والمعقول كم واستدل( ب)
 :من الكتاب: أوًلا 

ٌر لَُّكْم  :  يقول اهلل تعاىل  (2) اْنِفُروْا ِخَفافاا َوثَِقاًلا َوَجاِهُدوْا بَِأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل الّلِه َذِلُكْم َخي ْ
 .   (1)ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمونَ 

 :الكريمة على المطلوبووجه الدًللة فى اآلية 
وشروطه، واجلهاد بذل  ج للجهاد سريعًا عند توافر دواعيهىل قد أمر بالنفرة، أى اخلرو ن اهلل تبارك وتعاأ

النفس واملال ىف سبيل اهلل، واملقصود بسبيل اهلل هو اجلهاد احلاصل ىف مواجهة الكافرين خاصة، فيكون معىن 
 . اجلهاد خاصا به ال يتعداه إىل سواه

 :مناقشة هذا اًلستدًلل
ىف سبيل اهلل يدل ل من أن ورودها ىف جمال القتال دالل هبذه اآلية الكرمية وما قيستوميكن مناقشة اال

على أن قتال الكفار هو املقصود باجلهاد خاصة، أن هذا ال مينع داللتها على اجلهاد ىف اجملاالت األخرى الىت 
لك ومن يكون قصرها النفس والشيطان والفساق، بل إهنا ليس فيها ما مينع من ذجهاد تقتضى اجلهاد ومنها 

 .على جهاد الكفار خاصة قصراً هلا بغ،ر دليل، وختصيصاً ملعناها بال خمصص وهو ال جيوز

ِإنَّ الّلَه اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم بَِأنَّ َلُهُم الَجنََّة يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل  :  ويقول اهلل تعاىل  (2)
ْورَاِة َواإِلنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن الّلِه الّلِه فَ يَ ْقتُ لُ  ا ِفي الت َّ ا َعَلْيِه َحقًّ وَن َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعدا

 .   (2) فَاْسَتْبِشُروْا بِبَ ْيِعُكُم الَِّذي بَايَ ْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

 :المطلوبووجه الدًللة فى اآلية الكريمة على 
قد أخرب بأنه اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم، وضمن هلم اجلنة بسبب  -تبارك وتعاىل  -أن اهلل 

تلون، وهذا ما وعد به ىف كتبه السماوية، وبشر به عباده املؤمنني، ق  تلون وي   يق  بذهلم النفس واملال ىف سبيله، ف  
العظيم، فاآلية تدل على أن اجلهاد هو قتال الكفار  وما يفعلونه وصواًل لكل ذلك الفضل يعترب هو الفوز

 .خاصة

 :مناقشة اًلستدًلل بهذه اآلية الكريمة
ال مينع من  ،بقتال الكفار خاصة يكونوميكن مناقشة هذا االستدالل بأن داللة اآلية الكرمية على أن اجلهاد 

ال يناىف أن اجلهاد ىف قتال الفساق  ،هناتوافر معناه ىف املواطن األخرى، فداللته على التخصيص بقتال الكفار 
                                                 

 . 17: سورة األنفال  (1) 
 . 222: سورة التوبة  (2) 
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تفيد ورود اجلهاد ىف تلك املواطن، وال اجلهاد وذلك لورود األدلة الىت  ،وجهاد النفس وجهاد الشيطان من أنواع
 .تعارض بني األمرين

 .    (1) َعَلْيِهمْ  يَا َأي َُّها النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلظْ  :  ويقول اهلل تعاىل( 9)

 :ووجه الدًللة فى هذا القول الكريم على المطلوب
وهذا  ،جبهاد الكفار واإلغالظ عليهم ىف القتال( صلى اهلل عليه وسلم)اهلل تبارك وتعاىل قد أمر نبيه  أن

مته، هبذا التكليف خطاب أل( صلى اهلل عليه وسلم)واخلطاب املوجه إليه  ،يدل على أن اجلهاد خاص بذلك
 .فيكون معىن اجلهاد خمتصا بذلك، ويكون ذلك هو مناط التكليف هلم

 :مناقشة اًلستدًلل باآلية الكريمة
اجلهاد خاص جبهاد الكفار وحده، بأن  أن وما قيل فيه من ،وميكن مناقشة االستدالل باآلية الكرمية

، لوجود مقتضى اجلهاد فيها، ولورود داللة اآلية على جهاد الكفار ال تنفى ورود اجلهاد ىف اجملاالت األخرى
 .األدلة الشرعية املعتربة عليها

 :ومجمل ما تدل عليه تلك اآليات الكريمة
قد جعل اجلهاد الذى كلف املؤمنني به خمتصا جبهاد الكافرين دون سواه،  –تبارك وتعاىل  –أن اهلل 

 .على حنو ما ورد ىف اآليات السابقةفيكون معىن اجلهاد مقتصرا عليه، وذلك ما يدل عليه القرآن الكرمي 

 :ومن السنة النبوية: ثانياا 
أفضل الناس مؤمن جياهد بنفسه وماله ىف : "قال( صلى اهلل عليه وسلم)مبا رواه البخارى أن رسول اهلل  ( 2)

 .   (2) سبيل اهلل

 :ووجه الدًللة فى هذا الحديث على المطلوب
نزلة اجلهاد بالنفس ىف سبيل اهلل، وأهنا ترقى باملؤمن بني الناس قد بني م( صلى اهلل عليه وسلم)أن النىب 

فتجعله من أفضلهم، وهذا يدل على أن اجلهاد الذى يصل بصاحبه إىل تلك املنزلة هو اجلهاد احلق وهو 
دون سواه،  عليهاملطلوب، واجلهاد املقصود ىف احلديث هو اجلهاد ىف سبيل اهلل، فيكون معىن اجلهاد مقتصرا 

 .ا هو ما يفيده احلديثوهذ

 

                                                 

 . 3: ؛ سورة التحرمي  09: سورة التوبة  (1) 
 . 991ص: فتح الباري بشرح صحيح البخاري  (2) 



- 13 - 

 

 :مناقشة اًلستدًلل بهذا الحديث
االستدالل بأدلة أصحاب هذا القول  هبذا احلديث مبا ورد على وجوه ناقش وجه االستداللأن ي وميكن

من أن ختصيص وجوه داللتها جبهاد الكفار ختصيص بال خمصص، فال يصح، ويكون معىن اجلهاد  ،السابقة
 .يه الدين وتعلوا كلمة احلق، ومنه جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الفساقشامال لكل ميدان ينتصر ف

من الدنيا  خ،رلغدوة ىف سبيل اهلل : "قال( صلى اهلل عليه وسلم)أن رسول اهلل  –ومبا روى عن أنس  ( 2) 
ىن  واألحاديث الدالة على هذا املع (1)"خ،ر مما طلعت عليه الشمس وغربت: "وىف رواية ،"وما فيها

 .كث،رة

 :ووجه الدًللة فى تلك األحاديث على المطلوب
قد خصت اجلهاد وما يتعلق به من الفضل بالغدو والرواح ىف سبيل اهلل، وهذا خمتص جبهاد الكفار، أهنا 

 .فيكون هو املطلوب

وال خيفى أن ذلك االستدالل ميكن أن يناقش بأن قصر معىن اجلهاد على جهاد الكفار ختصيص بال 
 .فال جيوزخمصص، 

 :ومن المعقول: ثالثاا 
أن جهاد الكفار أشد خطرًا وأكثر  تدم،رًا ملقومات األمة وهتديد وجودها، وهو الذى يؤدى إىل فوات 
مصاحل الدين والدنيا الىت نزلت حلمايتها أديان السماء وحفظتها الشرائع، فيكون مما يالئم شدة خطره أن 

تفق معه ذلك توزيع معناه على ميادين خمتلفة، حيث يؤدى ذلك التوزيع يكون التوجه إليه واالهتمام به، وال ي
إىل جتزؤ االهتمام به ىف تلك املواطن اجلليلة واملنازل اخلط،رة، فيكون اختصاص معناه جبهاد الكفار هو األوىل، 

 .املطلوب وهو

 :الرأى الراجع فى نظرنا
جلهاد الكفار إىل أن معىن اجلهاد شامل حابه هو القول األول الذى ذهب أص وحنن نرى أن الرأى الراجح

 :وجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الفساق، وذلك ملا يلى

 .لقوة أدلته وسالمتها من املناقشات واملآخذ الىت تقدح ىف وجوه االستدالل هبا: أوًلا 

كن أن يعتدى عليه أن معىن احلق الذى شرع اجلهاد ألجله ال يقبل التجزئة، وكما أن هذا احلق مي: ثانياا 
هبجوم الكفار، فإنه ميكن أن يكون حمال للتعدى بغلبة الفساق، وانتصار الشيطان، وشيوع اهلوى ىف التعامل 
مع خصائص الدين وأحكامه، وهذا اخلطر ال يقل عن خطر التعدى من الكفار، ورمبا كان أكثر منه أمهية 
                                                 

 . 295ص: رواه أمحد ومسلم والنسائي وللبخاري مثله من حديث أيب هريرة ؛ راجع نيل األوطار للشوكاين  (1) 
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برد الكفار غ،ر مانع من طلبه لرد الباطل والتمسك وأشد خطرًا على حياة األمة، ومن مث كان طلب اجلهاد 
املواطن دون األخرى حتصياًل ملصلحة ىف جانب، باحلق ىف املواطن األخرى، وإال كان متسكا باجلهاد ىف بعض 

 .جانب آخر، وهذا ما ال يصلح وال يكون فيها منوتفريطا 

 :أثر الخالف بين القولين
 :لىويظهر أثر اخلالف بني القولني فيما ي

أن اجلهاد إذا كان خمتصًا جبهاد الكفار عند من يقولون به فإن التكليف به ال يكون ملزمًا إال عند : أوًلا 
أن األصل ىف عالقة املسلمني بغ،رهم هى السالم،  وقوع التعدى منهم، وهذا ما ذهب إليه من يرى الفقهاء

 لفرض كلمة احلق وقطع دابر الفتنة  كل حالوأن التعدى ال جيوز إال ردًا على تعد سابق، أو يكون ملزما ىف
وذلك على حنو ما ذهب إليه بعض  وسد الذرائع أمام املخاطر الىت متنع وصول كلمة احلق إىل كافة اخللق،

أما من يرون مشول معناه لغ،ر جهاد الكفار، فإن التكليف به يكون عمال مستمرا ال ينتهى إىل يوم . لفقهاءا
 حيدث تعد منهم يكون رده، وإذا ملجيب تنوع املوجب فإذا حصل التعدى من الكفار القيامة، لكنه يتنوع ب

الواجب هو جهاد النفس والشيطان والكفار بالتفرغ للعمل، وإجادة العلم، واإلنتاج، وعمارة األرض، وحتقيق 
 .الكفاية للمسلمني

رة أن يكون موجها إىل خارج على قتال الكفار يقتضى بالضرو أن القول بتخصيص اجلهاد، وقصره : ثانياً 
 ديار اإلسالم لدفع من يعتدى عليها، أما القول بأنه شامل لكافة امليادين الىت حتتاج إىل اجلهاد، فإنه يقتضى أن

يكون مثة ربط بني اجملالني الداخلى واخلارجى، وذلك الربط ميثل أمهية خاصة لنجاح اجلهاد ىف اخلارج وفقا ملا 
حيث ال يستطيع املسلمون أن حيققوا االنتصار املطلوب على األعداء إال إذا انتصروا  تفيده األدلة الصحيحة،

واتفقوا على كلمة سواء فيما بينهم ثالثا، ومن مث يكون اجلهاد الداخلى  ،على أنفسهم أواًل، وهزموا الشيطان ثانياً 
 .لذلكجحا ار اجلهاد اخلارجى، ويكون مطلوبا و  وسيلة لتحقيق الغايات املأمولة ىف

أن قصر معىن اجلهاد على جهاد الكفار وحده يقتضى درء مفسدة هجوم الكفار علينا وإتالفهم : لثاا ثا
بينما يؤدى تعدى معناه إىل جهاد الكفار وغ،ره، إىل درء املفاسد وحتصيل  ،ملقومات ديننا ودنيانا ليس إال

العلم واستخراج بركات ة األرض وتقدم املصاحل الناشئة عن مقاومة النفس والشيطان والفساق، ومنها عمار 
اهلل من أرض اهلل، ووصول املسلمني إىل منزلة اقتصادية حتقق هلم الكفاية والرتفع عن سؤال غ،رهم وكفالة 

مقدما على ما يؤدى إىل درء  ،يؤدى إىل حتقيق املصاحل ودرء املفاسدما ، فيكون الكرمية هلم أسباب احلياة
 .املفاسد
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 الفرع الثانى
 حكم الشرعى للجهادال

بقدر استطاعته إذا يستطيع القيام به، ال خالف بني الفقهاء ىف مشروعية اجلهاد، وأنه واجب على من 
توافرت شروط اجلهاد ىف حقه، وبصرف النظر عن كونه واجبًا عينيا او كفائياً، فهو فريضة حمكمة على كل 

مة على فرضية اجلهاد ىف اجلملة وقامت األدلة أمجعت األوقد ،  (1)يعاندها منيكفر جاحدها ويضل  ،مسلم
ولكنه حبسب موجبه  ،على ذلك من الكتاب والسنة مع اإلمجاع، فصار وجوبه أمراً معلوماً من الدين بالضرورة

 .قد يكون فرض عني، وقد يكون فرض كفاية

 :الجهاد فرض كفاية: أوًلا 
، إال أهنم قد اختلفوا فيما يبنهم حول ما إذا  وإذا كان الفقهاء متفقون على أن اجلهاد واجب ىف اجلملة

مفروض على كل واحد يقدر عليه من آحاد الناس، ال يسقط عنه وال يسعه تركه   هكان فرض عني، مبعىن أن
كسائر الفروض من صالة وصيام وزكاة وحج، أم أنه فرض كفاية على االبتداء إذا قام به البعض سقط عنه 

يقم به أحد أمث الكل برتكه، كصالة اجلنازة، واألمر باملعروف والنهى عن املنكر،  وعن غ،ره من الباقني، وإن مل
أنه خيتلف باختالف أحوال املسلمني فقد يكون فرض   جعاوالر ،  (2) ودفع الضرر عن معصوم، ورد السالم

 أرضهمكفاية إذا كان اإلسالم ظاهرًا حبيث مل يتعرض أفراد املسلمني للفنت ىف دينهم أو اهلجوم على 
 .وحدودهم

 :األدلة على أن الجهاد فرض كفاية
قامت األدلة على أن اجلهاد فرض كفاية إذا مل يتعرض املسلمون للفتنة أو اهلجوم من القرآن الكرمي 

 :واملعقول، كما يلى

 :القرآن الكريممن ( 1)
هم للهجوم من املسلمني للفتنه ىف دينهم أو أرضيدل على أن اجلهاد فرض كفاية ىف حالة عدم تعرض 

ُهْم طَآئَِفٌة  : اهلل تعاىل قول: القرآن الكرمي َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروْا َكآفَّةا فَ َلْوًَل نَ َفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّن ْ
يِن َولِيُنِذُروْا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوْا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُرو  فقد دلت اآلية الكرمية على أن ،   (3) نَ لَِّيتَ َفقَُّهوْا ِفي الدِّ

                                                 

 .، دار الرتاث  5/293: ية هبامش اهلداية مع فتح القدير العنا (1) 
مطبعة اإلمام، وتبيني  99.72، ص 3راجع ىف التفرقة بني فرض العني وفرض الكفاية، بدائع الصنائع للكاساىن ج (2) 

وحاشية اجلمل مع شرح املنهاج للشيخ زكريا  231ص  3واملغىن البن قدامة ج 297ص  9احلقائق للزيلعى، ج
 .وما بعدها 292ص 5نصارى ج األ

 . 222: سورة التوبة  (3) 
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يكفى لسقوطه عن سائر الناس أن يقوم به بعضهم، وقد كان الصحابة يفعلون ذلك مع و اجلهاد فرض كفاية، 
حيث كانت طائفة منهم تنفر للجهاد، وتبقى طائفة لتعلم الفقه والعلم ىف ( صلى اهلل عليه وسلم)رسول اهلل 

مل ينفروا للجهاد حيفظون ما حيدث، فإذا  تتجدد شيئًا بعد شيئ، والباقون الذينالدين، ألن أحكام الشريعة 
قعد، ولو كما أن الصحابة كان بعضهم خيرج للغزو وبعضهم ي  ،   (1) نافرونقدم الغزاة علموهم ما جتدد وهم 

 .   (2) كفاية ما قعد واحد منهممل يكن اجلهاد فرض  

 :ومن المعقول( 2)
لى العني ال شتغل الناس به عن العمارة وطلب املعاش، فيؤدى ذلك إىل خراب أن اجلهاد لو جعل ع

الشتغال الناس به وألدى ذلك إىل تعطيل عجلة احلياة، وخراب األرض وهالك اخللق  ،األرض وهالك اخللق
فلن يكون هناك من يزرع األرض ولن يوجد الصانع الذى ميد اجليش مبا يلزمه من السالح  ،عن العمارة

وات القتال، وال الطبيب الذى يعاجل املرضى ويضمد اجلراح، وال العامل الذى يرسى قواعد العلم ويدعم وأد
 .   (3) أسس املعرفة واإلميان، وال من يقوم بالبناء والعمران، وبذلك تفقد األمة قوهتا

 :الجهاد فرض عين: ثانياا 
فإذا عم عن الباقني بقيام البعض به، ويكون اجلهاد فرض عني إذا هجم العدو على بلد، ألن السقوط 

ويتعني اجلهاد ،   (4) النف،ر ال يتحقق القيام به إال من الكل، فبقى فرضًا على الكل عينا مبنزلة الصوم والصالة
 :على الكافة ىف احلاالت اآلتية

 :عند التقاء الزحفين( 1)
:  عليه املقام، وذلك لقوله تعاىلالتقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر اإلنصراف، وتعنيإذا 

  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئةا فَاثْ بُُتوْا َواذُْكُروْا الّلَه َكِثيراا  (5)   ،وقوله تعاىل :  َواْصِبُروْا ِإنَّ الّلَه َمَع
 ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروْا َزْحفاا َفاَل تُ َولُّوُهُم اأَلْدبَاَر  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ  : وقوله تعاىل،     (6) الصَّاِبرِينَ 

 الّلهِ َوَمن يُ َولِِّهْم يَ ْوَمِئٍذ ُدبُ َرُه ِإًلَّ ُمَتَحرِّفاا لِِّقَتاٍل َأْو ُمَتَحيِّزاا ِإَلى ِفَئٍة فَ َقْد بَاء ِبَغَضٍب مِّنَ 
 (7)    .. 

                                                 

 . 5/207: السابق . حاشية اجلمل  (1) 
 . 297ص: ؛ واهلداية ، السابق  9/292: تبيني احلقائق للزيلعي  (2) 
 ، واهلداية 97ص: الفقه اإلسالمي يف اجلهاد واحلدود والقصاص . حممود العكازي . منصور أبو املعاطي ، د . د (3) 

 .السابق 
 . 29/9: ؛ واهلداية السابق  3/9972: بدائع الصنائع  (4) 
 . 95: سورة األنفال  (5) 
 . 93: سورة األنفال  (6) 
 . 21،  25: سورة األنفال  (7) 
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 :مة على المطلوبووجه الدًللة فى هذه اآليات الكري
والصرب هو قمة الصمود ىف  ،أن اآلية األوىل قد أمرت بالثبات عند لقاء العدو، والثانية قد أمرت بالصرب

مواجهة الصعاب والشدائد، كما قررت أن معية اهلل تعاىل مع من يصرب من عباده ىف ميادين القتال، وهذا 
عند لقاء الذين كفروا زحفا، ومن يفعل ذلك دون عذر أدعى للتمسك به، كما هنت اآلية الثالثة عن الفرار 

من اهلل ومثواه  بفقد باء بغض –كاملنحرف ضمن خطط القتال أو اإلنضمام لفئة أخرى من رفاقه   –مقبول 
جنهم وبئس املص،ر، وذلك كله من شأنه أن حيذر من مغبة الفرار عند التقاء الزحفني، ويدل على وجوب 

 .واآليات كلها تفيد وجوب الثبات عن التقاء الزحفني عند تعني اجلهاد،الثبات 

 :العدو ببلد تعين القتال على أهله نزول( 2)
إذا نزل العدو على بلد فإنه يتعني اجلهاد على أهله، خترج املرأة بغ،ر إذن زوجها، والعبد بغ،ر إذن سيده، 

على بلد فإنه ضرر عام، وما  ألن فوات حق الزوج والسيد ضرر خاص، وأما ترك اجلهاد عند هجوم العدو
 .   (1) يدفع الضرر العام يقدم على ما يدفع الضرر اخلاص

 :استنفار اإلمام لقوم( 3)
يا أيها : )وإذا استنفر اإلمام قوما وجب عليهم أن ينفروا، ويتعني اجلهاد عليهم، وذلك إعمااًل لقوله تعاىل

متاع  فما اثاقلتم إىل األرض أرضيتهم باحلياة الدنيا من اآلخرة الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ىف سبيل اهلل
فقد دلت اآلية الكرمية على أن من حاالت تعني اجلهاد أن يستنفر اإلمام ،    (2) (احلياة الدنيا ىف اآلخرة إال قليل

حاالت الوجوب العيىن استنفرهم تتعني عليهم اإلجابة، وجيب عليهم وجوبا عينيا أن يلبوا، وتلك هى فإنه إذا  ،فئة
 .ىف اجلهاد

 المطلب الثانى 
 أسس مشروعية الجهاد

تقوم مشروعية اجلهاد ىف التشريع اإلسالمى على مجلة أسس تنأى باجلهاد عند الظلم والتعدى، وقصر 
ومتىن اخلوض فيه إال إذا فرض على  للقيام به، التحرش األذى الذى ينتج عنه ىف أضيق نطاق، وأنه ال جيوز

: لمني، كما أنه ال جيوز أن يقع إال ردا للتعدي ودفعا للظلم، وهذه األسس ميكن إرجاعها إىل أمرين مهااملس
جيب أن تكون للدفاع  ة بني املسلمني وغ،رهم، وأن احلربأن السالم هو األصل الذي حيدد مالمح العالق

 : وليس للتعدي، ونبني هذين األمرين يف فرعني كما يلي
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 الفرع األول
 ألصل في عالقة المسلمين بغيرهمم هو االسال

السالم هو األصل يف اإلسالم، بل هو من أهم دعائم العالقات الدولية فيه، كما أنه من أهم دعائم هذا 
ُهَو اللَُّه الَِّذي ًَل ِإَلَه ِإًلَّ ُهَو  الدين احلنيف ويكفي أن السالم اسم من أمساء اهلل  تعايل، قال سبحانه 

ا ُيْشرُِكونَ اْلَمِلُك الْ  ُر ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّ اَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكب ِّ وُس السَّ حيث ،     (1) ُقدُّ
ورد السالم من ضمن األمساء اليت أثبتها اهلل لنفسه يف كتابه، فدل ذلك على أنه من أصول دينه ومن مبادئ 

إال (  صلى اهلل عليه وسلم)أنبياءه بالشرائع اليت ختمت بشريعة حممد  الدين وما بعث، فإن اهلل ما أنزل شرعه
والسالم هو البيئة املالئمة لتلك الغايات النبيلة، واحلرب ال  ،حلماية مصاحل الناس، وحفظ مقومات احلياة

لعارض الذي ال ينبغي ها وازدهارها، وهلذا كان السالم هو األصل واحلرب هي االستثناء اقرار تتناسب مع است
اليت تدعو إىل ذلك كأن يقع اعتداء علينا، أو يعلن طرف احلرب  امللحةاللجوء إليه إال إذا قامت األسباب 

: " خطب يف الناس يوما فقال(  صلى الليه عليه وسلم )ضدنا، يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أنه 
 العافية، فإذا لقيتموهم فاصربوا واعلموا أن اجلنة حتت ظالل يا أيها الناس ال تتمنوا لقاء العدو، وسلوا اهلل

عن متىن لقاء العدو، ويف هذا داللة على أن ما فوق ( صلى عليه وسلم عليه)فقد هنى النيب ،    (2) " السيوف
ويف  ذلك التمين منهي عنه من باب أويل، أما إذا وقع التعدي فإنه ال يكون مثة مانع من التعدي ودفع اهلجوم،

ٌر لَُّكْم َوَعَسى  هذا يقول اهلل تعايل  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئاا َوُهَو َخي ْ
لكرمية يكاد يشعر أن إن من يقرأ هذه اآلية ا  (3) َأن ُتِحبُّوْا َشْيئاا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َوالّلُه يَ ْعَلُم َوَأنُتْم ًَل تَ ْعَلُمونَ 

استثناء وليست أصاًل، وأهنا قد شرعت لتكون كالدواء املر الذي ال يستساغ شربه إال عند الضرورة،  باحلر 
وحني يهجم املرض، وال يكون أمامنا من خيار سوى تعاطيه رغم عدم استساغته، وألن يف مرارته مصلحة 

دم،ر البدن وإهناء احلياة، وهلذا كانت مرارة الدواء تفوق مصلحة عدم تعاطيه، ألن األخ،رة قد تؤدي إىل ت
 . مدخالً للشفاء وطريقاً للنجاة واإلبراء ومن مث فإهنا تتعني عند وجود دواعيها

واملبدأ اإلسالمي القاضي بأن السالم هو األصل يف اإلسالم يقوم على أسس شرعية واعتبارات دينية تعد 
 :كن رد تلك األسس وهذه االعتبارات إىل األمور اآلتيةأساساً له وأدلة معتربة على قيامه، ومي

 :انتفاء الدواعي التي يمكن أن يتهم اإلسالم فيها بأنه دين حرب: أوًلا 

ال يوجد مربر ميكن أن يتهم اإلسالم به بأنه دين حرب، يبدأ باهلجوم على من خيتلفون معه يف العقيدة، 
داعي ال وجود له يف اإلسالم، ألن األصل فيه يقضي بأنه كما أو يهاجم العدو جملرد هذا االختالف، فذلك ال
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يِن َقد ت َّبَ يََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  : قال اهلل كانت   واآلية خرب مبعىن اإلنشاء فهي وأن،     (1) ًَل ِإْكَراَه ِفي الدِّ
جيب  تكليفياو ينشئ حكما ، فه دين إال أن ذلك اخلرب مبعىن االقتضاء أو الطلبخترب عن عدم اإلكراه يف ال

ال تكرهوا أحداً على دين اهلل، وهذا التكليف وإن كان مصدره الشرع إال :  تنفيذه على املسلمني، كأهنا تقول
، هالواقع الذي يراه الناس وحيسونه ويشاهدون مع، كما ينسجم اخللقأنه يوافق مقتضي العقل، ويالئم فطرة 

لسيف نصفني وتقطعه به إربا لكنك ال تستطيع أن تفرض عليه ألنك تستطيع أن تشق قلب أي إنسان با
أو دين ال يرغب أن يدخل فيه، فاإلميان ال  ؤمن به، أو أن تفتحه لدخول عقيدةاإلميان مبا ال يريد أن ي

ْشَرْح َفَمن يُرِِد الّلُه َأن يَ ْهِديَُه يَ   : ليستطيع أحد أن يفرضه على أحد، ولكنه خيلق خلقًا بتقدير اهلل القائ
َماء ا َكأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي السَّ ا َحَرجا قا وألن أمر ،   (2) َصْدرَُه ِلإِلْساَلِم َوَمن يُرِْد َأن ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدرَُه َضي ِّ

َواْعَلُموْا َأنَّ  :  قال سبحانه ،اإلميان متعلق بالقلب،وهو بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبهما كيف يشاء
وإذا كان القلب بيد اهلل تكون أسباب اهلداية بيده ،   (3) ُحوُل بَ ْيَن اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه َوَأنَُّه ِإلَْيِه ُتْحَشُرونَ الّلَه يَ 

، ومن اختصاصه الذي ال يشاركه فيه سواه حىت ولو كان ما سواه هو أشرف خلقه وسيد  وحده سبحانه
لَّْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم  :  وهلذا خاطبه اهلل بقوله تعاىل ( صلى اهلل عليه وسلم )أنبيائه ورسله حممد اخلامت 

ِإنََّك ًَل تَ ْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّه يَ ْهِدي َمن  :  ، ويقول سبحانه(4) َولَ ِكنَّ الّلَه يَ ْهِدي َمن َيَشاء
هي البالغ  (صلى اهلل عليه وسلم)نىب ، تكون مهمة ال ، وإذا كان أمر اهلداية بيد اهلل سبحانه   (5) َيَشاء

أمر رهبم ، ولذلك فإن اهلل تعايل قد حدد مهمته يف القرآن الكرمي بذلك قال  منوتذك،ر الناس مبا نسوه 
ٌر  :  وقال سبحانه،    (6) ِإْن َعَلْيَك ِإًلَّ اْلَباَلغُ  : سبحانه ْر ِإنََّما َأنَت ُمذَكِّ  لَّْسَت َعَلْيِهم َفذَكِّ

 .   (7) َصْيِطرٍ ِبمُ 

وكانت اهلداية من اختصاص اهلل وحده، كان من شأن هذا االختصاص أن ينفي عن دين  ،وملا كان ذلك
اهلل أدين شبهة أوشك أو ارتياب يف اإلكراه عليه، إذ يستحيل شرعا أن يكلف اهلل عباده باجلهاد حلمل فئة من 

بسيوفهم املشرعة وال باألدوات واألجهزة أن يفتحوا الناس على أمر ال ميلكه اجملاهدون، حيث ال يقدرون 
قلوهبم ليست بأيديهم، وإمنا  ألنإلميان، بل وال ميلكه من يتوجه اجلهاد إليهم لقلوب املغلقة لتؤمن إذا مل ترد اا

خلقه  هى بيد خالقهم سبحانه، ولو أراد هلم اإلميان حلوهلا إليه، وإذا كان أمر اهلداية بيد اهلل وال ميلك أحد من
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ًَل ُيَكلُِّف  : وهذا غ،ر وارد يف شرع اهلل القائل ،يطاق الفيه شيئا يكون التكليف باحلرب ألجلها تكليفاً مبا 
ا ِإًلَّ ُوْسَعَها  .   (1) الّلُه نَ ْفسا

 :       ومما يدل على ذلك ويؤكده أمران
قال ،   (2)إليه اجلميع وال حيتاج إىل أحد ج، والعزيز هو الشديد القوى الذي حيتا  أن اهلل تعايل هو العزيز( 2)

فقد دلت هذه اآلية  ،   (3) َولِلَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َولِْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ًَل يَ ْعَلُمونَ  :  سبحانه
زََّة لِّلِه َجِميعاا ُهَو ِإنَّ اْلعِ  : الكرمية على أن العزة هلل سبحانه بل إن العزة كلها، كما قال عز من قائل

ِميُع اْلَعِليمُ   .  (4) السَّ

وإذا كانت له فإنه ليس مما يتواءم مع ما أثبته اهلل لنفسه من العزة الكاملة أن يستجدي اإلميان من أحد، 
تنفعه طاعة الطائعني، وال تضره معصية العاصني، أو أن يكلف عباده بأن حيملوا الناس قسرا وإكراها  الحيث 

 .على اإلميان به، ذلك ما ال يعقل تصوره، وال يتسىن إدراكه

اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم  : أن اإلسالم هو نعمة اهلل وخ،ره الكامل قال سبحانه( 2)
 .  (5)  نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديناا

لة لإلميان به، ي، فإنه ال يتصور أن يكون أإلكراه وسليت أكملها اهلل لعبادهو النعمة اوإذا كان اإلسالم ه
البدء باحلرب على من ال يدخلون يف دينه، ألن اخل،ر ال حيمل عليه إنسان، والنعمة ال يكره عليها أحد، وألن و 

، ويقدر على سيما مع من يعقل اخلطاب ويفهمهالالقهر واإلكراه ال يعقل حصوهلما إال فيما يضر ويهلك، 
 . وزن مركزه  مبا ينفعه

وحاشا لدين اهلل أن يكون مصدر ضر أو سبب هالك، فما من طريق إىل  اخل،ر إال عبىده، وما من وسيلة 
، بل إن ما تبحث عنه البشرية من العدل  من ضمن مبادئهها تصل بالناس إىل عز الدنيا وسعادهتا إال وجتد

ن ما ختشاه وحتذر وقوعه منهي عنه يف هذا الدين ، كما أم موجود يف دين اهللالتقدواخل،ر والسالم واالستقرار و 
 . احلنيف الذي ال يقر الظلم أو التعدي على مقومات احلياة، أو ختريب العامر فيها

َوًَل تُ ْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض بَ ْعَد  :  عن ذلك هنيا صرحيا يف كتابه الكرمي فقال سبحانه  عبادهوقد هنى اهلل
 .  (6) ْصاَلِحَهاإِ 
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وهلذا فإن احلق سبحانه قد ترك أمر اإلميان به حلرية العبد، وكمال اختياره، وما منحه له من العقل القادر 
على النظر يف الكون، وتلمس اآليات الدالة على وجود خالقه، وبعد أن أبعد عنه كل وسائل الضغط 

كامل إرادته واختياره،وذلك ما اقتضته حكمه الباري واإلكراه، حىت يكون وصول العبد إىل اإلميان بربه ب
 يت نادى هبا كل األنبياء والرسلوجرت به مشيئته، وجعله من املبادئ املستقرة يف كافة الشرائع اليت أنزهلا، وال

 . فلما بعثه جعلها من مبادئ شريعته ومن معامل رسالته ،(صلى اهلل عليه وسلم)قبل بعثة نبينا حممد 

 .  تكشف عنه وجد أدىن دليل عليه، أو أقل قرينة أن اهتام اإلسالم بأنه دين حرب ال يوهبذا يتبني

 :ارتباط الجهاد بإذن اإلمام: ثانياا 
ثل يف اإلسالم سياسة نه ميواجلهاد ليس أمرًا انفعاليًا يقوم به اإلفراد وفقا لتقديرهم يف القيام به، ولك

ب سوقد صرح الفقهاء بذلك وقرروا بان اجلهاد على ح ،حسابه شرعية خيتص هبا اإلمام ويقدر لكل أمر فيها
واإلمام هو األعرف بذلك والن أمر احلرب موكول إىل األم،ر وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن  ،احلاجة

قوته يف العدة والعتاد، ومدى قدرة جيشه على مواجهتها وألنه أحوط للمسلمني حىت ال يهلكوا أنفسهم 
ثل املساس هبا نيال من مبادئ فيها من األموال واإلعراض اليت مي الغزو واستحالل ما ردهم خلطويعرضوا بال

بل يف كافة الشرائع اليت   اوجب حفظها ليس يف اإلسالم وحدهاإلسالم واستهدافا ملقوماته األساسية اليت
 أنزلتها

مبا يتعذر معها احلصول عليه، وهنا  وال يسقط إذن اإلمام باجلهاد إال إذا تعزر حصوله باملفاجأة من العدو
ثون يف ديار اإلسالم فسادا انتظارا ييسقط اإلذن باقتضاء قتاهلم واخلروج إليهم حلصول الفساد برتكهم يع

 . (1)لإلذن

 شجر مملوك للنىب (2)ومما يدل على ذلك ما حدث من سلمه بن االكوع حني وجد الكفار يتلفون لقاح
: وقال فأقر فعله (صلى اهلل عليه وسلم)فقاتلهم دون إذن من النيب  املدينة،خارج وكان ( صلى اهلل عليه وسلم)
 . (3)، وأعطاه سهم فارس وراجل"األكوع بن خ،ر رجاالتنا سلمة"

ويف ذلك تقليل من االحنراف به  ،ومن املؤكد أن يف اشرتاط اذن االمام ضبطا للخروج إىل ساحة القتال
 .احلاملفاسد فيه عن املص رجحاناىل 
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 الفرع الثاني
 الجهاد للدفاع وليس للتعدي

 كوسيلة  ليس من طريق الدعوة يف اإلسالم اللجوء إىل القهر واإلكراه، ألن اإلسالم ال يقر هذا األسلوب
من وسائل الدعوة إليه، بل يقرر إهداره، فاالختيار الصحيح هو أساس اإلميان احلق، وأن اإلميان هدر إذا كان 

والقلب مطمئن بالكفر، وهلذا تضافرت األدلة من الكتاب والسنة على أن احلرب املشروعة  عن طريق اإلكراه
يف اإلسالم هى حرب الدفاع عن احلق وأهله، ومحاية دعوة اهلل ودينه، فمن مل يدخل يف اإلسالم وسامل أهله 

وز ال جي : "قال اإلمام الثوريوهلذا ، وداره فلم يهامجها أو يعتدي عليها فهو آمن ال يأذن اإلسالم حبربه وقتاله
 .  (1)"قتاهلم حىت يبدءونا بالقتال

وأما قتل الكفار فليس مبقصود : " وعلى هذا الرأي اتفق مجهور الفقهاء، يقول الشربيىن اخلطيب الشافعي
ا سبب القتال، وم ىف وميكن القول أن.   (2)"اهلداية بإقامة الدليل دون جهاد لكان أويل منه استطاعحىت لو 

 :إذا كان هو التعدي أو الكفر قولني

وحاصل ،   (3)ة واإلمام الثوري وبعض املعاصرينلفقهاء احلنفية واملالكية والشافعية يف قول واحلنابل :أوهلما
إن سبب القتال هو وقوع التعدي من الكفار وليس الكفر فإن هامجونا وقاتلونا فإنه جيب علينا أن : قوهلم 
واملقاتلة واالعتداء، وليس الكفر، فال جيوز أن يقاتل شخص جملرد خمالفته  هو احلراب م، فمناط القتالنقاتله

 . (4)وإمنا يقتل العتدائه على اإلسالملإلسالم أو لكفره، 

ي إن مناط اجلهاد هو الكفر فإذا اجتمع معه التعد: للشافعية يف قول والزيدية وحاصل قوهلم : وثانيهما
 . قول أدلته لولكزم، يكون الوجوب اشد، والطلب أل

 : أدلة أصحاب القول األول ( أ)

 .، والسنة، واإلمجاع، واملعقولمن الكتاباستدل أصحاب القول األول ملا ذهبوا إليه 

                                                 

 . 2/292: تبيني احلقائق . الزيلعي  (1) 
 .م  2359، طبعة احلليب ،  9/227: مغين احملتاج  (2) 
، جمموعة  وابن تيمية ؛ 2/209:  وتفس،ر املنار ؛ 9/0 : تبيني احلقائق، السابق وشرح اخلرشى على خمتصر خليل (3) 

. د ؛ طبعة مؤسسة الرسالة،  9/02: املعاد، وزاد  ؛ م2393،  ، مطبعة السنة احملمدية ص: ( رسالة القتال)الرسائل 
، الطبعة الثالثة دار الفكر 271 رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة ص ، آثار احلرب ىف الفقه اإلسالمى  . وهبة الزحيلى

 . دمشق
 . 9/229: مغين احملتاج  (4) 
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 : من الكتاب: أوًل
 .   (1) ُأِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بِأَن َُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ   :يقول اهلل تعايل (1)

 :ووجه الدًللة في هذا القول الكريم
غ،ر به أن اآلية واضحة الداللة على أن القتال مل يؤذن فيه إال لدفع الظلم، ومن مث يكون األمر باالبتداء 

 .وارد، فيكون للدفع وليس للبدء

 َتُدوْا ِإنَّ الّلَه ًَل ُيِحبِّ اْلُمْعَتِديَن َوقَاتُِلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َوًَل تَ عْ   ويقول تعاىل (2)
َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوًَل تُ قَ  اتُِلوُهْم ِعنَد اقْ تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهم مِّْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفت ْ

فَِإِن انتَ َهْوْا  وُكْم فَاقْ تُ ُلوُهْم َكَذِلَك َجَزاء اْلَكاِفرِيَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يُ َقاتُِلوُكْم ِفيِه فَِإن قَاتَ لُ 
 .  (2) فَِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

 :ووجه الدًللة في هذا القول الكريم
أن اهلل تبارك وتعاىل قد أمرنا بالقتال يف سبيله ملن يقاتلوننا وهنانا عن التعدي، مث ختم ذلك املطلوب 

إمنا  فدل ذلك على أن القتال املشروع( إن اهلل ال حيب املعتدين) :" يقبل النسخ وهو قوله تعايلاإلهلي مبا ال
آلية الثانية منها، هنى عن قتال املشركني يف املسجد احلرام حىت يقاتلونا فيه، فإنه هو للدفع وليس للبدء، ويف ا

ل على املطلوب، مث جعل الرد مرتبطا باستمرار جيوز لنا عندئذ وليس قبله أو دونه أن نرد على قتاهلم، وهو دلي
القتال منهم، فإن انتهوا فإن اهلل غفور رحيم، ويف هذا داللة على أن القتال إمنا شرع للرد على التعدي عند 

ويف هذا داللة على أن هدف القتال دفع التعدي وليس دخول ،  (3)وقوعه، فإذا انتهى التعدي انتهى الرد عليه
 .سالمالكفار يف اإل

 قَاتُِلوْا الَِّذيَن ًَل يُ ْؤِمُنوَن بِالّلِه َوًَل بِاْليَ ْوِم اآلِخِر َوًَل ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم الّلُه َوَرُسولُُه َوًلَ  : وبقوله تعايل (9)
    .  (4) َصاِغُرونَ يَِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوتُوْا اْلِكَتاَب َحتَّى يُ ْعطُوْا اْلِجْزيََة َعن يٍَد َوُهْم 

                                                 

 . 93: سورة احلج  (1) 
 . 232 -237: سورة البقرة  (2) 
هبامش القدير،  990، ص5ج": ، راجع"كون الكفار حربا علينا( أى القتال)وسببه : "ة على اهلدايةجاء ىف العناي (3) 

أو للشرك   –رمحهم اهلل  –والقتل إما أن يكون للمحاربة كما يقول علماؤنا : "طبعة احللىب، وجاء ىف املبسوط للسرخسى
 .92، 97، ص27، ج"كما يقول اخلصم

 . 23: سورة التوبة  (4) 



- 24 - 

 

 :ووجه الدًللة في هذا القول الكريم
أنه قد دل على أن غاية القتال كف التعدي من غ،ر املسلمني، وقبوهلم معايشة املسلمني وااللتزام معهم 
بقانون واحد حيفظ وحدة األمة، ويقوى منعتها، واملراد بالصغار هو اخلضوع حلكم القانون، والكف عن 

لتزام مبا جيب أداؤه ولو كان الكفر هو سبب القتال ملا كانت هذه هنايته بل وال ستمر حىت التعدي، واال
سلموا، وملا قبل منهم غ،ر ذلك، أما وأن اآلية الكرمية قد جعلت غاية القتال ليست هى اإلسالم يكون ي

 . القتال مشروعا لدفع التعدي، وليس جملرد الكفر، وهو ما تدل عليه اآلية الكرمية

 :من السنة النبوية: انياا ث
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل "  :قال (رضى اهلل عنه)مبا روي عن أيب هريرة أنه  ( 2) 

وأن حممد رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مىن دماءهم وأمواهلم إال حبق 
    .  (1)اإلسالم، وحساهبم على اهلل

 :ووجه الدًللة في هذا الحديث على المطلوب
صلى اهلل )أنه قد بني الغاية اليت من أجلها شرع القتال حبيث إذا فعلها املقاتلون حرم قتاهلم ، واملعىن، أنه 

مل يؤمر بالقتال إال إىل هذه الغاية، وليس املراد أين أمرت بقتال كل أحد إليها، فإن هذا خالف  (عليه وسلم
لقد : تيمية يقول ابن، (   (2)اإلمجاع، فإنه مل يفعل هذا قط، بل كانت س،رته أن من سامله مل يقاتلهالنص و 

 .  (3)أن أهل الكتاب واجملوس إذا أدوا اجلزية حرم قتاهلمثبت بالنص واإلمجاع 

اية، فاحلديث يبني غاية القتال يف اجلملة حىت يقف عندها، وليس مراده أن يقاتل كل أحد حىت هذه الغ
ومن مث يكون اعتبار الكفر غ،ر وارد فيه، وإذا كان هذا احلديث قد جاء مطلقا عن التقييد بسبق التعدي، فإنه 

 .فعاً ملا يوهم التعارض الظاهري بينهاوالسنة مجعاً بني أدلة الشرع، ود يتعني باألدلة الدالة عليه ومن الكتاب

انطلقوا باسم اهلل، وباهلل، وعلى ملة "  : قال (ليه وسلمصلي اهلل ع)ومبا روي عن أنس أن رسول اهلل  ( 2)
وأصلحوا،  غنائمكمرسول اهلل، ال تقتلوا شيخا فانيا، وال طفال صغ،را، وال  امرأة، وال تغلوا أو ضموا 

 .  (4)"وأحسنوا إن اهلل حيب احملسنني

                                                 

 .، طبعة الشعب  2/203: صحيح مسلم . أخرجه البخاري  (1) 
 . 270ص: الرسالة السابقة . وهبة الزحيلي . د (2) 
 . 220ص: رسالة القتال البن تيمية  (3) 
 . 0/297: رواه أبو داود ؛ وراجع نيل األوطار للشوكاين  (4) 
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 : ووجه الدًللة في هذا الحديث على المطلوب
ومناطه هو رد التعدي وليس الكفر، ولو كان الكفر مناطه، ألمر بقتل  أنه قد دل على أن غاية القتال

 لكنه قد هنى عن قرباهنم باألذى حال احلرب، فدل ،قتلهم يف احلديث عنمجيع الكفار منهم ممن ورد النهى 
 وبدليل أن هؤالء الذين هنى عن قتلهم ليسوا من أهل التعدي، وال يرجي ذلك على أهنا مشروعة لرد التعدى،

ال جيوز القصد إىل قتلها إذا : " قال ابن حبيب من املالكية. املطلوبفيكون احلديث داال على  ،منهم ذلك
يدل على ذلك ما رواه أبو داود يف املراسيل  ،"أو قصدت إليه -يقصد املرأة  -قاتلت إال إذا باشرت القتل 

أنا : فقال رجل ،من قتل هذه؟: حنني فقال مر بامرأة مقتولة يوم (صلى  اهلل عليه وسلم)عن عكرمة أن النيب 
فلما رأت اهلزمية فينا أهوت إىل قائم سيفي لتقتلين فقتلتها فلم ينكر عليه  ىخلفيا رسول اهلل، غنمتها فأردفتها 

 .  (1)ذلك (صلى اهلل عليه وسلم)رسول اهلل 

 :مناقشة اًلستدًلل بهذا الحديث
ض مبا ينافيه ويبطل حكمه، وذلك مبا روي عن مسرة عند وقد نوقش االستدالل هبذا احلديث بأنه معار 

صلى اهلل وعيله )حيث أمر النيب " شرخهمواستبقوا ركني، شاقتلوا شيوخ امل"  :أمحد والرتمذي وصححه بلفظ
بقتل شيوخ املشركني، ولوكان الدفاع غاية القتال ملا قتلهم ألهنم ال يقاتلون عادة، فدل ذلك على أن  (وسلم

 . (2)الكفر علته

 : رد هذه المناقشة
إن اآلثار الدالة على قتلهم معللة مبا إذا : وهذه املناقشة مردودة مبا حققه الكوفيون واملالكيون بقوهلم

قاتلوا باملباشرة، أو باملساعدة، أو بالقصد إىل القتل، يدل على ذلك ما روي يف قصة املرأة اليت مر هبا النيب 
بقائم سيفه حني رأت اهلزمية يف  من غنمهاوم حنني حيث حاولت قتل مقتولة ي (صلى اهلل وسلم وسلم)

 . (3)ذلك (صلى اهلل عليه وسلم)املسلمني، ومل ينكر عله النيب 

على  ملا فرغ من حنني بعث أبا عامر (صلى اهلل عليه وسلم)وكما يف قصة دريد بن الصمة فإن النيب 
املائة، وقد أحضروه ليدير هلم احلرب، فقتله أبو عامر صمة وقد كان نيف على جيش أو طاس فلقي دريد بن ال

 .  (4)ذلك( صلى اهلل عليه وسلم)ومل ينكر عليه النيب 

                                                 

 . 292ص: نيل األوطار ، السابق  (1) 
 .  297: املرجع السابق نفسه (2) 
 .  292: املرجع السابق نفسه  (3) 
 .املرجع السابق نفسه  (4) 
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الشيخ ألنه ال يكاد يسلم،  بقتلأمر  (صلى اهلل عليه وسلم)وما نقل عن اإلمام أمحد بن حنبل من أنه 
، ومن يدرينا فرمبا أسلم الشيخ، ذلك إذا  فإن ذلك مبناه االحتمال والتخمني،  (1)والصغ،ر أقرب إىل اإلسالم

سالمة إيكون : وهو ممن ال يصدر منه التعدي: كان اإلسالم هو غاية القتال، أما وإن الغاية هي رد التعدي
 . أو عدم إسالمه سواء

 : ومن اإلجماع: ثالثاا 
إمنا تقرر  ن قتل النساءاتفق مجيع الفقهاء على أنه ال جيوز قتل النساء والولدان، وعللوا ذلك بأن النهى ع

لدان فلقصورهم عن قتل الكفار وقد حكي هذا االتفاق ابن بطال كما نقله الشوكاين يف لضعفهن وأما الو 
 .  (2)"نيل األوطار"

 : مناقشة اًلستدًلل باإلجماع 
ي موجوداً ملا استساغ للشافع لو كان وميكن أن يناقش ما استدل به أصحاب هذا القول من اإلمجاع بأنه

 . أن خيالفه، وملا وجدنا يف املسألة قولني

 : رد هذه المناقشة

 : ويمكن رد تلك المناقشة بأمرين
الحتمال أنه مل يقف عليه، ولو كان قد وقف  ،عدم أخذ الشافعي باإلمجاع ال يلزم منه بطالنه :أولهما

 . ونعليه ملا استساغ له أن خيالفه، إذ ليس مثله ممن خيالف ما أمجع عليه املؤمن

أو الحتمال أنه قد وقف عليه، ومل تتوافر شروط العمل به عنده،ومن مث يكون إمهاله مبنيا علي  :ثانيهما
 .حجةبه وإذا كان كذلك يكون االستدالل  ،نظر منه وليس على مطعن فيه

 : ومن المعقول: رابعا
 :ن املعقول فقالواواستدل القائلون بأن مناط احلرب هي الدفاع، وليس محل الناس على اإلميان م

 . إن طبيعة اإلميان تنايف احلمل عليه، فيظل ما يؤدي إليه وهو احلمل واإلكراه بالقتال ومبا دونه (2)

لو كان الكفر هو علة القتال للزم منه أن تظل سيوف املسلمني مشرعة يف وجوه من خيالفوهنم العقيدة فال  (2)
حلياة األخرى، وألدي ذلك على امتداد الزمان إىل فنائهم و يقوموا بإصالح يف مرافق اأيتفرغوا لبناء أو غ،ره، 

                                                 

 .املرجع السابق نفسه  (1) 
 " .وملا يف استبقائهم مجيعاً من االنتفاع إما بالرق أو بالفداء : " املرجع السابق نفسه  ، وقال  (2) 
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ومتكني عدوهم منهم، وأليت على كافة األدلة الشرعية اليت تدل على أن عالقة املسلمني بغ،رهم هى السلم 
 .وليست احلرب

َولَِيِجُدوْا ِفيُكْم  قَاتُِلوْا الَِّذيَن يَ ُلوَنُكم مَِّن اْلُكفَّارِ  :  لو كان األمر كما فهم البعض من قوله تعاىل (9)
 ،بأن علة القتال هى الكفر  (2) َوقَاتُِلوْا اْلُمْشرِِكيَن َكآفَّةا َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكآفَّةا  وقوله ،   (1) ِغْلَظةا 

وهذا ليس صحيحا وال واردا، ،   (3)لغزو الدنيا كلها، فيبدأ بأقرهباللزم منه أن يظل القائد احلريب خيطط 
هم داً له، كما أن املراد باملشركني، بأن القتال مقيد مبن سبق منهم التعدي ور  - فيما سبق -راد وإمنا امل

ومن مث يكون القتال لرد التعدي وليس حملو الكفر من ، ن قاتلوا املسلمني واعتدوا عليهماحملاربون الذي
 . الدنيا، أو إرغام الناس على الدخول يف اإلسالم

 : لثانيأدلة أصحاب القول ا( ب)

 . استدًلل أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه من الكتاب والسنة
 : من الكتاب: أوًلا 

يُن ُكلُُّه ِلّله  :بقول اهلل تعاىل (2) َنٌة َوَيُكوَن الدِّ   .   (4) َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى ًَل َتُكوَن ِفت ْ

 :ووجه الدًللة في هذا القول الكريم على المطلوب
غاية القتال هى إهناء الكفر، فيكون حمدودا به، ويف هذا داللة على أن عله القتال أنه قد دل على أن 

 .هى الكفر وليس الدفاع

 :مناقشة اًلستدًلل بهذا القول الكريم
 :ويمكن أن يناقش هذا اًلستدًلل بعدة مالحظات

ء على الفتنة والتعدي يف اآلية ما يدل على أن غاية القتال هى القضاء على الكفر، وإمنا القضا ليس: أولها
 (. هلل مبا يعملون بص،ر فإن انتهوا فإن: )يةوالبغي، بدليل قوله تعايل يف هناية اآل

املفيدة لوجوب القتال ردا الداللة  تؤيدأن اآلية غ،ر دالة على وجوب القتال مطلقا، ومن مث فإهنا  :ثانيها
 . وذلك مجعاً بني الدليلني، وتوفيقا بني املصدرين للتعدى،
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، وليس  فتلك غاية القتال العامة ، وعلى فرض اهنا تدل على وجوب القتال حىت يعم اإلسالم :ثالثها
 .اإلكراه يف الدين منكل إنسان، لوجود األدلة املانعة  ذلك هو ما يفعل مع

ن اآلية فيها حث على القتال يف حالة مقاتلة الكفار للمسلمني وحماولتهم أن يفتنوهم يف أ :رابعاا 
 .  (1)همدين

فَِإَذا انَسَلَخ اأَلْشُهُر اْلُحُرُم فَاقْ تُ ُلوْا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم َوُخُذوُهْم  : وقول اهلل تعاىل  (2)
َلُهْم ِإنَّ الّلَه يَواْحُصُروُهْم َواقْ ُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإن تَابُوْا َوَأقَاُموْا الصَّاَلَة َوآتَ ُوْا الزََّكاَة َفَخلُّوْا َسبِ 

َوقَاتُِلوْا اْلُمْشرِِكيَن َكآفَّةا َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكآفَّةا َواْعَلُموْا َأنَّ  : ويقول اهلل تعاىل ،   (2) َغُفوٌر رَِّحيمٌ 
 .   (3) الّلَه َمَع اْلُمتَِّقين

 :مناقشة اًلستدًلل بهذا القول الكريم
 :ة مالحظاتويمكن أن يناقش هذا اًلستدًلل بعد

ليس يف اآلية ما يدل على أن غاية القتال هى القضاء على الكفر، وإمنا القضاء على الفتنة أنه : أولها
 (. هلل مبا يعملون بص،ر فإن انتهوا فإن: )يف هناية اآليةوالتعدي والبغي، بدليل قوله تعايل 

املقيدة لوجوب القتال ردا تفيد الداللة أن اآلية غ،ر دالة على وجوب القتال مطلقا، ومن مث فإهنا  :ثانيها
 . وذلك مجعاً بني الدليلني، وتوفيقا بني املصدرين للتعدى

وعلى فرض اهنا تدل على وجوب القتال حىت يعم اإلسالم،فتلك غاية القتال العامة، وليس ذلك  :ثالثها
 .اإلكراه يف الدين منكل إنسان، لوجود األدلة املانعة  هو ما يفعل مع

ن اآلية فيها حث على القتال يف حالة مقاتلة الكفار للمسلمني وحماولتهم أن يفتنوهم يف أ :رابعاا 
 .  (4)دينهم

 :ووجه الدًللة في هذين القولين الكريمين
هنما قد دال على قتال املشركني كافة وحيث وجدهم املسلمون، وقد جاء طلب القتال مطلقًا غ،ر مقيد أ

 . ن الكفر هو علة القتال وليس التعدي منهمبالتعدي منهم، فدل ذلك على أ
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 : مناقشة اًلستدًلل بهذين القولين الكريمين
 : وقد نوقشت هاتان اآليتان بأمور

لقتال، فيجب حرهبم حىت لحكم قتال من نقضوا العهد مع املسلمني، وتوثبوا  تبني أنأهنما  :أولها
 .لهيثوبوا، ويكفوا عن التوثب للمسلمني بالقتال والتجهيز 

تني على وجوب قتال الكفار مطلقة، واألخرى مقيدة بوجوب التعدي، يان داللة هاتني اآل :ثانيها
  .  (2)وال موجب لتقرير تعارض اآليات مع بعضها، حيث ال يتعذر اجلمع بينها،   (1)واملطلق حيمل على املقيد

علينا وقتالنا مجيعا ال أهنما تأمران أهنما تدالن على معاملة املشركني باملثل يف اجتماع كلمتهم  :ثالثها
  .  (3)باملبادأة هبا

باس شديد تقاتلوهنم أو يسلمون  قل للمخلفني من األعراب ستدعون إىل قوم أويل: )وبقول اهلل تعاىل( 2)
 .  (4) (ن تطيعوا يؤتكم اهلل أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً فإ

 :في هذا القول الكريم على المطلوب ووجه الدًللة
على أن املسلمني سوف يلقون قوما أويل باس شديد وسيظلون يقاتلوهنم إىل أن يدخلوا يف  أنه قد دلى 

  .الدين فيكفوا عن قتاهلم،وهذا يفيد أن غاية القتال هى اإلسالم

 : مناقشة اًلستدًلل بهذه اآلية الكريمة

 : لكريمة من وجهينوقد نوقش اًلستدًلل بهذه اآلية ا
أن اإلسالم هو غاية القتال، وليس الغاية ملن يقاتلون ،بدليل ما ورد من األدلة املانعة من اإلكراه  :أولهما

 . يف الدين

قتال الكفار مطلقة، فوجب أن تتقيد باألدلة األخرى اليت تقيد القتال  أن داللتها على وجوب :ثانيهما
 .املقيد برد التعدي، ألن املطلق حيمل على
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 :من السنة النبوية: ثانيا
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممدا : "قال( صلى اهلل عيله وسلم)مبا روي أنه 

رسول اهلل، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم، 
 .  (1)"وحساهبم على اهلل

 : ووجه الدًللة في هذا الحديث على المطلوب
أنه قد دل على وجوب قتال املشركني حىت يؤمنوا، فدل ذلك على أن اإلسالم غاية اجلهاد وليس 

 .التعدي

 : مناقشة اًلستدًلل بهذا الحديث
ليس وقد سبق مناقشة االستدالل هبذا احلديث مبا قاله بعض العلماء من ان اإلسالم هو غاية القتال، و 

الغاية ملن يقاتلون، كما أن داللته مطلقة فتحمل على األدلة املقيدة عماًل بالقاعدة اليت تقضي بأن املطلق 
 . حيمل على املقيد

 : ومن المقعول: ثالثاا 
إن االسالم : فقالوا" حجة اهلل البالغة"كما استدلوا ملا ذهبوا إليه من املعقول مبا ذكره اإلمام الدهلوي يف 

يم احلياة وإصالح ما فسد من العقائد، فان مل يصلحها الرفق و اللني والرغبة، وجب اإلصالح بطريق ظنجاء لت
طلب من يالقوة والرهبة، وذلك كالطبيب الذي يشرف على عالج مرضاه، فإنه يبني مزايا الدواء وآثاره النافعة و 

يرتك الناس وأمراضهم ، بل يعطوه رغم  املريض أن يتعاطاه طواعية وعن رغبة، فان امتنع مل يكن من الرمحة أن
 . (2)أنوفهم، ويؤجر هلم

 :مناقشة اًلستدًلل بما ذكروه من المعقول
 : ويمكن أن يناقش هذا اًلستدًلل من وجهين

لكنه مل يفرض أحكامه عليهم  ،هذه مقدمة صحيحةاإلسالم قد نزل إلصالح حال الناس، أن  :أولهما
 . يكره عليه، والنعمة ال حيمل عليها أحدبالقتال واإلكراه، ألن اخل،ر ال 

عقول معارض مبا استدل به أصحاب الرأي األول من املنقول واإلمجاع، أن هذا االستدالل من امل :ثانيهما
 . وما ثبت باملنقول يقدم على ما ثبت باملعقول
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 :الرأي الراجح في نظرنا
تبني لنا أن القول األول القاضي بأن غاية مناقشات يس منومن خالل بيان أدلة كل قول، وما ورد عليها 

 : القتال هى رد التعدي،والدفاع عن النفس ضد من يقاتلوننا هو الراجح، وذلك ألمرين

من املعارض، ورد ما أث،ر عليها من مناقشات ضدها من الكتاب والسنة واإلمجاع وخلوها قوة أدلته   (2)
 .  واملعقول على حنو ما رأينا

الكلية، وفروعه الفقهية اليت تقضي  هذي يتفق مع مبادئ اإلسالم العامة، وقواعدأن هذا القول هو ال  (2)
الختيار، وليس اإلجبار، بل إن اهلل تعايل ابأنه ال جيوز اإلكراه على الدين، وأن أمر اإلميان مبناه على 

مل يقبل إال إذا جاء عن طواعية واختيار، وليس عن قهر واضطرار، وهلذا  يؤمن بهال يقبل إميان من 
إميان فرعون حني أدركه الغرق، وأخرب عن عدم قبول توبة العبد إذا أعلنها عند الغرغرة، ومن مث يكون 

كليف به القتال حلمل الناس على اإلميان به ال طائل من ورائه وال يرجي منه حتقيق غاياته، ويكون الت
َوَما َأْكثَ ُر النَّاِس َوَلْو  :  تعايلهو مرفوع يف شرع اهلل يدل على ذلك قول اهللو  ،ال يطاقتكليفا مبا 

وإذا تقرر ذلك تكون غاية القتال هى الدفاع عن النفس ورد التعدي وليس  ،   (1) َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنينَ 
 . القضاء على الكفر يف األرض، وهو ما يرتجح لدينا

االنتصار للحق رد التعدي، و  ويكون مفهوم اجلهاد هو بذل غاية اجلهد بالنفس واملال والعقل والقلب يف
 .يف النفس واجملتمع

 المبحث الثاني
 مفهوم القتال

والقتل هو القضاء على احلياة يقال قتله قتال أي قضي على حياته، واقتتل  ،مصدر قتل :القتال لغة
حليوان ال اإلنسان أو ااملوضع الذي إذا أصيب فيه : اقتتلوا، واملقتل: قاتل بعضهم بعضا، وتقاتل القوم: القوم

  . (2)يكاد يسلم

 . (3)يعرف القتل بأنه الفعل املتلف للنفس، أو هو لفعل الذي تزول به احلياة :وفي اصطالح الفقهاء

فالقتل يفرتض وجود إنسان  (4)سلب إنسان حق احلياة :وفي اصطالح فقهاء القانون يعرف القتل بأنه
 : يتبني أنه يشرتط يف القتل ما يلي فحي تعرض لفعل أفقده حق احلياة، ومن خالل هذا التعري
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 : حيا اأن يكون المجني عليه إنسان: أوًل
لفعل إلنسان هو حمل االعتداء يف القتل، فال يقع هذا األخ،ر على سواه من املخلوقات، ولو كان اا

خري من موضوعا جلرمية أ ليكونوعلى هذا خيرج احليوان من نطاق اجلرمية  ،روحهاحلاصل قد أجهز عليه وأزهق 
خيرج اجلنني من بطن أمه ، و جرائم االعتداء على األموال، يكون اجملين عليه فيها هو صاحب ذلك احليوان

، كما خيرج امليت أخ،را من نطاق تلك اجلرمية لزوال إذا كان قد نزل ميتا حيث مل يكتسب وصف اإلنسان بعد
حملل الذي ينصب عليه احلق يف احلياة، ذلك الوصف عنه، ومناط التعدي هو جسم اإلنسان احلي ألنه هو ا

سواء كان ذلك باعتبار الكيان الذي يباشر وظائفها، أو باعتبار أنه املوضوع الذي تقع عليه أفعال االعتداء 
يعتز هبا اإلنسان، وحيرص على  نعمةاحلياة هي أغلى  أناحلكمة يف محاية هذا احلق  ومكمنعلى ذلك احلق، 

، أفرادهلحة العليا للمجتمع يف حياة ملصاكما أن محايتها تستهدف صيانة ،  ة البقاءصيانتها تلبية لنداء غريز 
 . (1)على حياة فرد معني من بين البشريوليست ذات طابع شخصي 

 : أن يكون المجني عليه غير الجاني: ثانيا
ت القتل هو إزهاق لروح إنسان بفعل يقع من إنسان أو شيء آخر، فإذا ما قتل الشخص نفسه كان

الواقعة انتحارا، وليست قتال باملعىن الدقيق، والتشريعات القانونية املعاصرة ال ترى يف االنتحار جرمية، ومن مث 
 ،فال يتصور الشروع أو االشرتاك يف اقرتافها، وال جدوى من احلديث على مسئولية املنتحر ألنه قد مات

  .ولذلك ال يقدر على حماكمته غ،ر اهلل

ال يؤمث فعل املساهم باعتبار أنه قد ساهم يف فعل مباح ال خيضع ألي من نصوص والقانون الوضعي 
املنتحر غالبًا ما يقدم على ذلك حتت تأث،ر ظروف عاتية يصعب عليه  ألنالتجرمي، وهذا الكالم حمل نظر 

كث،رة إىل   وهلذا ذهبت تشريعات ،الفكاك منها، فإذا لقي العون من غ،ره فانه يكون جديرا باملساءلة والعقاب
 .  جترمي املسامهة يف االنتحار، وأياً ما كان األمر فان االنتحار قتل غ،ر مشروع

هو ممنوع وجيدر ومنها ما  هو مشروعوقد ورد القتل يف القرآن الكرمي والسنة النبوية بعدة معان، منها ما 
 :بيان ذلك يف مطلبني كالتايل

 المطلب األول
  القتل المشروع

جهادا يف سبيل اهلل، كما إذا تعني القتال وسيلة للجهاد، وقد رأينا أن اجلهاد   يقع هو الذي والقتل املشروع
كما يكون بالسنان والقتل، يكون جبهاد املال وجهاد اللسان، فإذا تعني القتل وسيلة للجهاد فإنه يكون مشروعا 
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واجملتمع وقد يكون القتال  لحق يف النفسيف احلدود اليت يشرع فيها اجلهاد، وهو أن يكون ردا للتعدي، وانتصارا ل
فع الصائل بالشروط حددها الفقهاء، فالقتال يفرتض ووجود واخلارجني على حدود اهلل، كما قد يكون لد للبغاة

 .قاتل مقابل، أما القتل فإنه يفرتض وجود قاتل ىف جهة ومقبول ىف جهة أخرى

 : القتال في الحرب: أوًل
فس يف سبيل اهلل أقصي وسائل اجلهاد، فيكون من أعلى درجاته ألن اجلود بالنقد يتعني القتال وسيلة من 

 : وقد ورد النص على اجلهاد بالقتال يف سبيل اهلل يف أكثر من آية يف القرآن الكرمي، ومن ذلك ،غاية اجلود

نْ َيا بِاآلِخَرِة َوَمن يُ َقاِتْل ِفي َسِبيِل فَ ْليُ َقاِتْل ِفي َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن َيْشُروَن اْلَحَياَة الدُّ  : قول اهلل تعايل (أ 
ا  .    (1) الّلِه فَ يُ ْقَتْل َأو يَ ْغِلْب َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجراا َعِظيما

(ب 
 ِإنَّ الّلَه اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم بَِأنَّ َلُهُم الَجنََّة يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيلِ  : وقوله تعايل 

ْورَاِة َواإِلنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهدِ  ا ِفي الت َّ ا َعَلْيِه َحقًّ ِه ِمَن الّلِه الّلِه فَ يَ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعدا
فَاْسَتْبِشُروْا بِبَ ْيِعُكُم الَِّذي بَايَ ْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
  (2)  

.
 

 قَاتُِلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َوًَل تَ ْعَتُدوْا ِإنَّ الّلَه ًَل ُيِحبِّ اْلُمْعَتِديَن وَ  : وقوله تعايل (ج 
َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوًَل ت ُ  َقاتُِلوُهْم َواقْ تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهم مِّْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفت ْ

فَِإِن  ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يُ َقاتُِلوُكْم ِفيِه فَِإن قَاتَ ُلوُكْم َفاقْ تُ ُلوُهْم َكَذِلَك َجَزاء اْلَكاِفرِيَن 
يُن ِلّلِه فَِإِن انتَ هَ  انتَ َهْوْا فَِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيٌم  َنٌة َوَيُكوَن الدِّ وْا َفاَل َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى ًَل َتُكوَن ِفت ْ

   (3) ُعْدَواَن ِإًلَّ َعَلى الظَّاِلِمينَ 
. 

واآليات    (4) ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِلِه َصفًّا َكأَن َُّهم بُنَياٌن مَّْرُصوصٌ  : وقوله تعاىل (د 
د بقيوده، ويتحدد ىف هذا املعىن كث،رة، وهى تدل على أن القتال مبعىن اجلهاد، ولذلك فإنه يتقي

بشروطه، ومنه أن يكون لدفع التعدى الواقع علينا من الكفار، ومن يقتل نفسه ىف سبيل وطنه يكون 
 .شهيدا، وال يكون منتحرا حبال من األحوال

 :قتال البغاة: ثانياا 

 .   (5)البغاة مجع باغ، وهو مشتق من البغى، وهو الظلم

                                                 

 . 09: سورة النساء  (1) 
 . 222: سورة التوبة  (2) 
 . 239-237: سورة البقرة  (3) 
 . 9: سورة الصف  (4) 
 . 975ص:القاموس احمليط  (5) 
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حني دماء ياإلمام بتأويل سائغ، وهلم شوكة ومنعة، غ،ر مستب قوم خيرجون على هم: وىف اصطالح الفقهاء
 .  (1)املسلمني وسىب ذراريهم

الفتنة، وذلك ما  لدابروقد ذهب مجهور أهل العلم إىل جواز قتاهلم عند احلاجة، كسرا لشوكتهم وقطعا 
 .  (2)ذهب إليه مجهور أهل العلم

 :الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين
 :قتال البغاة عن قتال املشركني من وجوه هى ويفرتق حكم

بالقتال ردعهم ال قتلهم، ويكف عن مدبرهم، وال جيهز على جرحيهم، وال يقتل أسراه، وال  أن املقصود
تغتنم أمواهلم، وال تسىب ذرياهتم، وال يستعان على قتاهلم مبشرك، وال نوادعهم على مال، وتنصب عليهم 

 . (3)البساتني، وال يقطع شجرهمادات، وال حترق عليهم الرعى 

 : قطاع الطريق)قتال المحاربين هلل ورسوله : ثالثاا 
م من هوقطاع الطريق مجاعة خيرجون على املارة ألخذ أمواهلم على سبيل املغالبة وبأسلوب خييفهم، ومينع

القطع، وسواء   وةاملرور ىف الطريق، وقد يكون القطع من واحد أو مجاعة لكن يشرتط ىف الواحد أن يكون له ق
كان مبباشره الكل أم التسبب من أ، وسواء ه من العصا واحلجر واخلشب وحنوهغ،ر  كان القطع بسالح أو

البعض باإلعانة واألخذ، ألن القطع حيصل بكل ما ذكر، وألن هذا من عادة قاطعى الطريق، ومن مث يبدو أن 
لى مقاومتهم، يقصدون قطع الطريق بالسالح وشوكة، حبيث ال يقدر املارة ع منعةقطاع الطريق قوم هلم 

 .  (4)وغ،ره

وقد اتفق مجهور أهل العلم على أهنم يقتلون إذا قتلوا وأخذوا املال، فإذا مل يقتلوا فإهنم يعاقبون بتقطيع 
إمنا جزاء الذين حياربون اهلل ورسوله ويسعون : )يدل على ذلك قول اهلل تعاىل،  (5)أيديهم وأرجلهم من خالف

 . (6) (ألرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرضىف ا

                                                 

؛ املغين  9/229: ؛ مغين احملتاج  9/239: وما بعدها ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكب،ر  1/277: فتح القدير  (1) 
 . 27/52: البن قدامة 

وما بعدها ؛  0/50: ؛ املغين البن قدامة  0/990: وما بعدها ؛ هناية احملتاج للرملي  939ص: القوانني الفقهية  (2) 
 . 22/529: احمللى البن حزم 

 . 9/202: الفروق للقرايف  (3) 
 . 9/299: ؛ املهذب  912،  3/235: املبسوط  (4) 
؛ املغين البن  912ص: ؛ القوانني الفقهية  9/92: ؛ مغين احملتاج  9/207 :املرجع السابق ؛ فتح القدير . املبسوط  (5) 

 . 9/299: قدامة 
 . 99:  املائدةسورة  (6) 
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 :الفرق بين قتال المحاربين وقتال البغاة
 :وخيتلف قتل احملاربني عن قتال البغاة ىف أمور

وغ،رها، وجيوز يقاتلون مدبرين، وجيوز تعمد قتلهم، ويطالبون مبا استهلكوا من دم أو مال ىف  احلرب  أهنم
وما أخذوه من اخلراج والزكاة ال يسقط عمن كان عليه، وذلك كالغاصب إذا  ،حبس أسراهم السترباء أحواهلم

 .  (1)أخذ ذلك

 :القتل حدا أو قصاصا: رابعاا 

 َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَاْ  : ومن أنواع القتل املشروع القتل حدا أو قصاصا، وذلك لقول اهلل تعاىل
َلى : وقوله تعاىل ،   (2) ُأوِلْي األَْلَبابِ  ،   (3)  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقت ْ

وكقتل الالئط والزاىن احملصن ،   (4)"وىل املقتول العمد قود إال أن يعفو(: "ه وسلمصلى اهلل علي)ولقول النىب 
 .واملرتد

 (:الدفاع المشروع)لصائل دفع ا: خامساا 
له أن يدفع ذلك التعدى مبا يدحضه،  على حق إنسان، فإن تعدياإذا قام شخص بإتيان فعل ميثل 

االستطالة والوثوب : وذلك على حنو ما هو معروف بالدفاع الشرعى أو دفع الصائل، وقد جاء ىف تعريفه أنه
 يصل بالفعل، بل كان يؤيد الصول، أو كان على حيث يسمى صائاًل، وإن مل،   على الغ،ر، أو من يريد ذلك

أو هو الظامل بال ،  أو هو الذى يقصد قتل النفس، وليس له غرض من أخذ املال وحنوه. وشك أن يصول
هو املعتدى مكلفا أو غ،ر مكلف من اإلنسان أو غ،ره، على : وقد عرفه بعض املعاصرين بأنه ،تأويل وال والية

 . (5)ضه أو مالهشخص مبا يفوت نفسه أو بع

أو لغ،ره حني ال تأتى  هحراسة اإلنسان لنفس: وىف اصطالح فقهاء القانون يعرف الدفاع الشرعى بأنه
دفع اعتداء إجرامى على وشك الوقوع بدرء خطره عن نفسن املدافع، أو عن ماله،  هو أو،   (6)حراسة البوليس

 .  (7)ماله، أو عن غ،ره أو ماله

                                                 

 . الفروق ، مرجع السابق (1) 
 . 203:  البقرةسورة  (2) 
 . 209: سورة البقرة  (3) 
 .ر واه ابن أيب شيبة يف مسنده عن ابن عباس  (4) 
 . 9/905: الشرح الكب،ر  حاشية الدسوقي يف (5) 
 . ، دار الكتاب العريب 90ص: السياسة الشرعية . ابن تيمية  (6) 
حممد . دم ؛ 2302، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ،  990ص: النظرية العامة للقانون اجلنائي . رمسيس هبنام . د (7) 

 . ، دار النهضة العربية 903ص: سالم مدكور 
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َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى  :  اهلل تعاىل وقد قام الدليل عليه من قول
 .  (1) َعَلْيُكمْ 

ومن قتل دون دينه فهو شهيد، فهو شهيد  من قتل دون ماله(: "صلى اهلل عليه وسلم)ومن قول النىب 
لشرعى مباح ومشروع، لكن لدفاع ا، وا  (2)"ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد

 :تلك املشروعية مقيدة بشروط هى

أن يكون هناك خطر حمقق  يهدد الشخص ىف نفسه أو ماله، أويهدد شخصا من الغ،ر ىف نفسه أو   (1)
ماله، إذا كان عزيزا على الشخص األول إىل درجة كب،رة، وال يلزم وقوع الضرر بالفعل، بل يكفى أن 

 .يكون وشيك الوقوع

 .يكون هذا اخلطر عمال غ،ر مشروع كالضرب والسرقة أن  (2)

س أو املال، دون وسيلة أخرى كاللجوء إىل النفاالعتداء على  لردأن يتعني الدفاع الشرعى وسيلة   (3)
 .الشرطة، أو االستعانة باآلخرين

املعتدى وأن يكون دفع االعتداء بالقدر الالزم لرد هذا االعتداء دون جماوزة أو إفراط، فإذا كان ضرب   (4)
يكفى لرد اعتدائه فإن قتله يعترب جتاوزًا حلد الدفاع الشرعى، ومن مث يعترب خمطئا، فإذا توافرت هذه 

 .إىل قتل الصائل انتهىالشروط يكون الدفاع الشرعى مباحاً، حىت ولو 

 المطلب الثانى 
 القتل غير المشروع

نا معصوم الدم حق احلياة، واالنتحار أو العدوان الذى يسلب إنساقتل غ،ر املشروع هو القتل العمد وال
 : تعدى الشخص على نفسه، ونبني ذلك

 :العدواند القتل العم: اوًلا 
والقتل العمد العدوان، يتمثل ىف أن يقصد شخص قتل إنسان معصوم الدم تعديا دون حق أو هو القصد 

 :أو العدوان أركانا تتمثل فيما يلىأن للقتل العمد  ، ومن هذا التعريف يبدو(3)إىل إزهاق روح آدمى بفعل آخر

 :يلى
                                                 

  239: البقرة سورة  (1) 
 .ه 2902، طبعة دار املعارف ، سنة  22/1923: مسند اإلمام أمحد  (2) 
، الطبعة الثانية ، دار الفكر  209شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات املصري ، فقرة . حممود إبراهيم إمساعيل . د (3) 

 .م  2353العريب ، 
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 :ى حىأن يكون اًلعتداء واقعا على آدم( 1)
ى كاجلناية حى، فإذا كان واقعا على غ،ر آدم ىد العدوان أن يكون واقعا على آدميتعني ىف القتل العم

ملا مسيت  ى حياً، ألنه لو كان ميتاضمان األموال، وجيب أن يكون اآلدمعلى احليوانات فإنه يندرج ىف باب 
  .  (1)اجلرمية قتاًل، ألن امليت ال ميوت، وإن كان من املمكن أن ميثل الفعل هتكا حلرمة املوت

 :أن يكون المجنى عليه معصوم الدم (2)
وجيب أن يكون اجملىن عليه معصوم الدم فال يكون دمه مباحا، فإن كان مباح الدم كاحلرىب، واملرتد،  

  . (2)اتل النفس عمدا فإن قتله ال يرتتب عليه إمث ألنه قتل حبقوالزاىن احملصن، والبغاة، وق

 :آلدمى معيناأن يكون هذا ا( 3)
وجيب أن يكون اآلدمى املقتول معينا، أى مقصودا بالفعل القاتل، ألنه لو مل يكن مقصودا لرتتب على 

 .ذلك أن يكون القتل خطأ وليس عمدا

 :أن يقصد الجانى ضرب المجنى عليه( 4)
مبا يقتل عادة، وال عليه جيب العتبار القتل عمدًا أن يقصد اجلاىن ضرب اجملىن  همجهور الفقهاء أنيرى 

القتل، والقصد أمر باطىن ألنه من عمل القلب، وإذا كان كذلك فإنه يتعذر الوصول إليه،  شرتط قصدي
 . (3) وبذلك يكون استعمال ما يقتل غالباً دلياًل ظاهراً على توافر نية القتل وقصده

 :أن يكون الضرب تعديا (5)
كما جيب أن يكون الضرب املؤدى إىل القتل تعديا، وذلك يتحقق بأن يكون بسبب عداوة أو غضب، 

إال أنه حبق وليس . عمدا وهو ما يعرف بالقتل العدوان، فإن كان قتال حبق كقتل القاتل فإنه وإن كان قتال
 .تعديا

 .كون عمدا عدوانا، ويكون غ،ر مشروعفإذا توافرت هذه الشروط فإن القتل ي

 :تعدى الشخص على نفسه باًلنتحار: ثانياا 
التعدى على النفس أو االنتحار جرمية حمرمة ىف الشريعة اإلسالمية، فقد حرم اهلل اعتداء اإلنسان على 

ْهُلَكةِ َوًَل تُ ْلُقوْا بِأَْيِديُكْم ِإلَ  : نفسه باإلهالك، أو بتعريضها للهالك، وذلك بقوله تعاىل  .  (4) ى الت َّ

                                                 

 .ه 2902 ، طبعة دار املعارف ، سنة 22/1923: مسند اإلمام أمحد  (1) 
 . ، طبعة نادي القضاة 1ص: التشريع اجلنائي اإلسالمي . عبد القادر عودة  (2) 
 . م 2309، الطبعة الثانية ،  97ص: اجلنايات يف الفقه اإلسالمي . حسن علي الشاذيل . د (3) 
 .  235: سورة البقرة  (4) 
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ا : وقوله تعاىل وأيضًا فإن عموم النهى ىف قوله ،   (1) َوًَل تَ ْقتُ ُلوْا أَنُفَسُكْم ِإنَّ الّلَه َكاَن ِبُكْم َرِحيما
ْفَس الَِّتي َحرََّم الّلُه ِإًلَّ بِاْلَحقِّ  : تعاىل  .هيندرج حتته قتل اإلنسان لنفس،   (2) َوًَل تَ ْقتُ ُلوْا الن َّ

أن عقوبة قاتل النفس عقوبة أخروية شديدة، وذلك فيما رواه ( صلى اهلل عليه وسلم)وقد بني النىب 
من تردى من جبل فقتل نفسه فهو ىف نار جنهم يرتدى فيها خالدا خملدا أبدا، ومن قتل : "البخارى ومسلم

 .  (3)اأبدخالداً خملداً فيها نار جنهم نفسه حبديدة، فحديدته ىف يده يتوجأ هبا ىف 

كان ممن كان قبلكم رجل به جرح : "قال( صلى اهلل عليه وسلم)كما روى عن جندب البجلى عن النىب 
ْفَس الَِّتي َحرََّم الّلُه  :  فجزع، فأخذ سكينا فجز هبا يده، فسال الدم حىت املوت، قال اهلل تعاىل َوًَل تَ ْقتُ ُلوْا الن َّ

ومن مث  ،  (4) وماا فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَاناا َفاَل ُيْسِرف فِّي اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمْنُصورااِإًلَّ بِالَحقِّ َوَمن قُِتَل َمْظلُ 
 .حرم اإلسالم قتل اإلنسان لنفسه

مينع من  ذلك ال، فإنه  يا عن إتالف نفسه غ،ر ممكنة ملوتهب مساءلة من يقتل نفسه دنيو وإذا كان
، ويكون موقف التشريع  ، سواء مت ذلك باالتفاق معه أو مساعدته ل نفسهمساءلة من حيرضه على قت

، وهبذا يتبني أن االنتحار واالشرتاك فيه  اإلسالمى متفقا مع القانون ىف جترمي االشرتاك ىف جرمية االنتحار
 . يعترب قتال غ،ر مشروع

 المبحث الثالث
 مفهوم العنف

  :العنف لغة

يقال ىف عنفوان شبابه، أوله، : ن يفعل ذلك يسمى عنيفاً، ومن الشيئ، ومهو األخذ بالشدة والقسوة
ولفظ العنف مل يرد بأى اشتقاق ىف القرآن ،  (6)،ر واللومأى التعي: ومنه التعنيف،  (5)أى ىف قمة نشاطه وحدته

 .وجاء ىف السنة خمالفا للرفق ىف األمور، ومضادا له،  (7)القرآن الكرمي

                                                 

 . 23: سورة النساء  (1) 
 . 252: سورة األنعام  (2) 
 . البخاري ومسلم   أخرجه (3) 
 .  99: سورة اإلسراء  (4) 
 .  9/977: الرتغيب والرتهيب للمنذري  (5) 
 .  959ص: ؛ وخمتار الصحاح  990ص: املعجم الوجيز  (6) 
 . ، دار املعرفة  22ص: خمتار الصحاح ، السابق  (7) 
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  :وفى اًلصطالح

استعمال القوة الشخصية بدال من القوة املشروعة ىف اإللزام بالرأى، أو هو : عنف بأنهميكن تعريف ال
فرض الرأى بالقوة أو استبدال التحاور الفكرى بالتالكم اليدوى بآلة أو بدوهنا، أو جتاوز احلدود املشروعة ىف 

 .استعمال القوة الشخصية

 :ركنان ويبدوا من هذا التعريف أن العنف ينبغى أن يتوافر فيه
استعمال القوة الشخصية بداًل من القوة الشرعية دون سند من الشرع أو القانون، ودون أن  :أولهما

 .يتوافر املربر املنطقى، أو العقلى، أو الفكرى هلذا االستعمال

 أن يتم استبدال القوة باحلوار ىف الرأى، أو ىف اجملاالت الىت ال يصلح فيها استعمال القوة، وال :ثانيهما
ب، جيدى سوى احلوار العقلى، والتبادل الفكرى، واالقتناع الذى يوجه صاحبه لإلقبال على السلوك املطلو 

 .ن تأث،ر عليه مبا يعيب إرادته أو يكرهه على تقرير ما ال يريدهوهو بكامل حريته واختياره ودو 

 :ومن تطبيقات العنف ما يلى
ذلك، وإنزال أقصى أنواع العذاب بشخص جملرد أنه  جييزشرعى  مقتضاإلفراط ىف استعال القوة دون   (2)

داب االسالم ىف مظهره، أو إحراقه لك كمن يقتل شخصا ألنه مل يلتزم آقد ارتكب خمالفة معينة، وذ
 .بالنار إلحاطة الشبهات به ىف ارتكاب جرم ما

خالل قيام من إلغاء دور السلطة الشرعية ىف تأديب اجلناة وتوقيع العقاب على املخالفني، وذلك من   (2)
يتورطون ىف العنف هبذا الدور، بدال من السلطة الشرعية، وذلك كما ىف حالة قيام أقارب اجملىن عليه 
بإنزال أقصى أنواع العذاب والقتل والتخريب مبن يقتل شخصا هلم، وإلغاء دور السلطة الشرعية هوالذى 

احلكام، وانتشار بعض العادات الذميمة أدى إىل عدم اقتناع األفراد بسطوة احلكومات، واالفتئات على 
 .الىت هتدد أمن اجملتمع كاألخذ بالثأر، واالستيالء على أموال الناس بالبلطجة

فرض الرأى بالقوة، وهجر احلوار واالقناع، وتبادل الدليل، ومقارعة احلجة باحلجة، اكتفاء بقهر   (9)
 .قوقهم اإلنسانية املقررةأصحاب الرأى املخالف، وضرهبم، أو إبعادهم، أو حرماهنم من ح

القسوة حلمل املتهمني على اإلقرار بإرتكاب جرائم معينة من قبل بعض املنتسبني إىل جهات  استعمال  (9)
الضبط، حىت يتم اإلنتهاء من إجراءات التحقيق سريعا، ودون توجه لكشف احلقيقة باألساليب 

 . القانونية الصحيحة

جلرمية من قبل جهات الضبط، أو بعض من ينتسبون إليها، أو قتل املتهمني أثناء الكشف عن وقائع ا  (5)
 .حني مساع أقواهلم
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استعمال القوة الشخصية لتأديب القادرين من سطوه اجلماعات املنحرفة، هبدف محلهم على الرجوع   (1)
 .ملا كانوا عليه من احنراف وخروج على أمن اجملتمع ونظامه

غ،ر موطنها، وذلك ملن يتجاوز حدود التأديب املشروعة استعمال القوة ىف غ،ر موضعها، والقسوة ىف   (0)
ىف جمال التعليم والرتبية، ومبا خيلف أثرا ىف جسد من ميارس عليه العنيف قسوته أو تشوها أو نقصا أو 

 .عاهة

أو فعل من شأنه أن حيبذ العنف، أو يزينه للناس، أو يدعو إليه أو يصوره ىف إطار يغرى على  كل قول  (9)
 .تذاء به، واختاذه منهاجاً وسلوكا ىف احلياةتقليده واالح

استعمال القوة بقصد ممارسة عمل غ،ر مشروع مع شخص، كخطف اإلناث أو األطفال بغية انتهاك  (3)
أعراضهم، أو ممارسة الفسق معهم، أو محلهم على ممارسة اجلرمية كالنشل والتسول أو االجتار ىف 

 .ماملخدرات، أو غ،ر ذلك من الوان السلوك اجملر 

التهديد بإرتكاب جرمية ضد النفس أو املال معاقب عليها بالقتل أو باالشغال الشاقة املوبدة أو املؤقتة  (27)
أو بإنشاء مايشني أو نسبة أمور خمدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا، بطلب أو بتكليف بأمر 

 (.عقوبات مصرى 920مادة )يعاقب بالسجن 

من اجلرائم الىت يعاقب عليها القانون، فالتهديد بأذى ال يشكل  جرميةواألذى املهدد به يلزم أن يكون 
فساد إومقاطعة جتارة املهدد، أو أال تتحقق به اجلرمية، فال جرمية ىف التهديد برفع دعوى،  ،جرمية هبذ املعىن

 .وجيب أن يكون املهدد جادا المازحا، (292)العالقة بينه وينب آخر

 المبحث الرابع
 مفهوم اإلرهاب

 : رهاب لغةاأل

، واإلرهابيون وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف  وأرهبه (1)اإلخافة يقال أرهبه أى أخافه
واإلرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية، وعلى الذين يعمدون إىل التخريب والقتل وتفج،ر املركبات العامة إلخافة 

فق مع ، وهذا املعىن اللغوى ال يت قبوالً ال تلقى الناس ومحلهم على الرضوخ ملا يريدون فرضه عليهم من أفكار 
 .الفقهاء كما سنرى بيان ىف الكتاب والسنة، وأقوالمعىن اإلرهاب ىف االصطالح، وال مع ماورد بشأنه، من 

                                                 

 .  253ص: خمتار الصحاح  (1) 
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 : وفى اإلصطالح
( أكرم)إرهابا على وزن ( أرهب)حني تكلم القرآن الكرمي عن اإلرهاب مل يذكره بصيغة املصدر للفعل 

ها عن الرهبة املقررة ىف ألواح موسى عليه السالم، أوال ه بصيغة الفعل ىف ثالث آيات حتدثتا، وإمنا ذكر إكرام
ا َسَكَت َعن مُّوَسى اْلَغَضُب َأَخَذ األَْلَواَح َوِفي ُنْسَخِتَها  :  وهى رهبة من اهلل وخوف منه، قال سبحانه َوَلمَّ

ى َورَْحَمٌة لِّلَِّذيَن ُهْم ِلَربِّهِ   -وهى رهبة مشروعة وحمموده  -، وألن تلك الرهبة من اهلل   (1) َ  ْم يَ ْرَهُبونُهدا
ون اهلل ويرهبونه وخيافون عذابه لتفيد أن من خيش فقد سبقت تلك الرهبة باهلدى والرمحة ىف اآلية الكرمية،

 .تلك الرهبة هو الرمحة هتدوا ويرتامحوا، ومن مث كان هدفعليهم أن ي

يَا بَِني  : فقد جاءت الرهبة فيها بلفظ األمر، وذلك ىف قوله تعاىل خماطبًا بىن اسرائيل أما اآلية الثانية
والرهبة هنا ،    (2) ونِ ِإْسَرائِيَل اذُْكُروْا نِْعَمِتَي الَِّتي أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوفُوْا بَِعْهِدي ُأوِف بَِعْهدُِكْم َوِإيَّاَي فَاْرَهبُ 

من اهلل ويرهبوا  اهلل هبا بىن إسرائيل حىت خيافوا ا رهبة منه وخوف من عذابه وقد، خاطبمطلوبة من اهلل، ألهن
ومن مث كان هدف الرهبة هنا هو احلث على الوفاء، والبعد عن  ،روا ىف االتفاقبه، فال ينكثوا ىف العهود وال يغدعذا

 .الضرر واخليانة

:  وذلك ىف قول اهلل تعاىل، ارع       عن اإلرهاب بصيغة الفعل املضفيها فقد جاء احلديث :  ة الثالثة        وأما اآلي
  ٍْة َوِمن رِّبَاِط اْلَخْيِل تُ ْرِهُبوَن بِِه َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَُّكم وْا َلُهم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قُ وَّ واآلية الكرمية ،    (3) َوَأِعدُّ

ة ملواجهة عدو واضح يعلن احلرب بعد أن نأخذ أسباب العدة تتحدث عن اإلرهاب أو الرهبة ىف إطار إعداد القو 
باملواجهة العسكرية القائمة، أو الىت  تقرتنوالعتاد هلا، ومن مث كان ىف سياق هذا احلديث ما يدل على أهنا ينبغى أن 

مشروع، وأن تكون كذلك ىف إطار هدف مشروع،  سبب على وشك القيام بني جيشني، وذلك بأن يكون هلا
من األسباب أو األهداف املشروعة أن تكون تلك الرهبة موجهة إىل من ليس طرفا ىف حرب، أو أن يكون  وليس

 .املقصود هبا التخريب والتدم،ر والقتل ظلما وعدوانا

 :مفهوم اإلرهاب فى القرآن الكريم
، وليس اإلرهاب، أو الرهبة أنه إمنا يقصد هبا التخويف باألذى عنويبدو من حديث القرآن الكرمي 

بإيقاع األذى نفسه، وذلك هو معىن اللفظ اللغوى، فالرهبة أو اإلرهاب ىف اللغة تعىن التخويف من فعل شيئ 
وذلك بأسلوب التلويح بإستعمال القوة، واستعراض وسائلها، واهلل تعاىل حني طلب منا أن نرهب عذابه وذلك 

فإن ،  (5)  (299) َوِإيَّاَي فَاْرَهُبونِ  : وقوله تعاىل،  (4)  (290) ونَ لِّلَِّذيَن ُهْم ِلَربِِّهْم يَ ْرَهبُ  : ىف قوله تعاىل
                                                 

 .  259: سورة األعراف  (1) 
 .  97: قرة سورة الب (2) 
 .  17: سورة األنفال  (3) 
 .  259: سورة األعراف  (4) 
 .  97: سورة البقرة  (5) 
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الرهبة هنا من اهلل، وهى تعىن التخويف من عذابه، والتحذير من بطشه، وانتقامه، وال تعىن القتل والتدم،ر 
ران عمال، إمنا هو والتخريب بدون عقل وبغ،ر متييز، ومن مثن كان إيقاع األذى بالفعل وإحلاق التدم،ر بالعم

بفساد كب،ر وعدوان  هإفساد ىف األرض وختريب هلات كما قلنا، وهو عمل يتجاوز مضمون اإلرهاب ومعنا
صالح حال الناس، وتعم،ر األرض، والبعد : أكرب، ومن ناحية أخرى فإن مقصد الرهبة ىف حديث القرآن عنها

الظاملني عن ظلمهم، واملعتدين عن اعتدائهم، وليس من ىف العهود واملواثيق، واهلداية والرمحة، وكف  احلنثعن 
مقصودها إتالف األنفس، وختريب العمران، وإحلاق األذى بالناس ىف أرواحهم وأمواهلم وأبداهنم، لقد هنى 
اإلسالم عن جمرد إرهاب اآلمنني وترويعهم مبجرد التلويح بالسالح، وليس باستعماله فعال، فقد روى أبو هريرة 

درى ال يشر أحدكم إىل أخيه بالسالح، فإنه ال ي: "قال (صلى اهلل عليه وسلم)أن رسول اهلل ( عنه رضى اهلل)
وال يشرتط أن يكون اإلرهاب بسيف أو سالح نارى،  ،  (1) "ىف حفرة من النار لعل الشيطان ينزغ ىف يده فيقع

صلى اهلل )أيضًا أن رسول اهلل حيث يكفى أن يروع اإلنسان أخاه اإلنسان حبديدة أو عصا، روى أبو هريرة 
،   (2) "من أشار إىل أخيه حبديدة فإن املالئكة تلعنه حىت ينتهى وإن كان أخاه ألبيه وأمه: "قال (عليه وسلم

أن رسول اهلل  - بن عمررضى اهلل عنهما -عن عبد اهلل فبل إن اإلسالم حيرم اإلرهاب حىت بالنظرة املخيفة 
ومن ،   (3) "أخافه اهلل يوم القيامة ،نظر إىل مؤمن نظرة خييفه فيها بغ،ر حق من": قال  (صلى اهلل عليه وسلم)

مث يبدو أن اإلسالم حيرم جمرد ترويع املدنيني بالنظرة املخيفة واحلديدة والعصا والسيف والسالح وما دون ذلك 
ب وليس إرهابا وفقاً حلديث أو أقل، وهذا دليل على أنه ال يقر اإلرهاب، وأن ما يقع منه إمنا هو إفساد وختري

القرآن الكرمي عن اإلرهاب، وحىت ىف حال قيام احلرب فإنه ال جيوز قتل من ال يقاتل كالشيوخ واملرضى 
 .  (4) والرهبان والنساء واألطفال، كما ال جيوز اتالف الزرع أو قتل املاشية

ني خيالف صحيح األحكام خربقبل اإلرهابيني واملفسدين واملواإلرهاب الذى يقع ىف دينا الناس من 
 .الشرعية وأصول الدين وفروعه من الوجوه التالية

أنه يأخذ الربئ بإمث اجلاىن، وهذا ظلم ومحق ال يقره اإلسالم، بل ال جييزه أى دين مساوى أو تشريع  :أوًلا 
وقوعها  وضعى، فمن املقرر شرعا وقانونا أنه ال جيوز أن يعاقب شخص دون ذنب أو جرمية يتحقق ويتأكد

منه ونسبتها إليه، والذين ميارسون اإلرهاب يقتلون أنفسا ال ذنب هلا، ومل يقع منها ما ميكن أن تتحقق نسبته 
ا ِإًلَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت  : إليها، واإلسالم ال جييز أن يؤخذ يرئ بإمث غ،ره، قال تعاىل ًَل ُيَكلُِّف الّلُه نَ ْفسا

                                                 

 .  232ص: رواه البخاري ومسلم  (1) 
 .  رواه مسلم ، املرجع السابق نفسه (2) 
 .  رواه الطرباين وأبو الشيخ من حديث أيب هريرة ، املرجع نفسه (3) 
دلة القائلني بأن غاية اجلهاد وعلته رد املعتدين، إذ لو كانت غايته القضاء على الكفر ملا ورد راجع ما سبق بيانه ضمن أ (4) 

  .النهى ىف السنه عن قتل الشيوخ والرهبان والنساء واألطفال وذلك ىف املبحث األول من الفصل األول هذا البحث
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َها َما اْكتَ  أى مسئولة عما ،   (2)   ُكلُّ نَ ْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنةٌ  : ويقول سبحانه،    (1) َسَبتْ َوَعَلي ْ
ؤاخذ نفسه جبرمية نفس ، أى ال ت  (3) َوًَل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى :  ، وقال سبحانه فعلت من اإلمث واجلرمية

ب على اجلرمية فإن ذلك التوجيه الرشيد هو الذى يتفق مع أخرى، وإذا كان ذلك منهاج القرآن الكرمي ىف العقا
مينع أن  مباوهو الذى حيقق املصلحة املتمثلة ىف حفظ أمن اجملتمع وضبط اإلسناد ىف جمال االهتام . العقل

يناىف مقصود العقوبة ىف  -دل فضال عن منافاته للع ذلكيرتكب اجلرمية شخص مث يعاقب عنها غ،ره، ألن 
 .وإنزال ألمر ىف غ،ر منزله، واستعمال للدواء ىف غ،ر موطن علته ،وتقوميه والعقاب على غ،ر جرم اجلاىن إصالح

ِإنَّ الّلَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل  :  أنه يناىف منهج اإلسالم ىف العدل وفقًا ملا أمر به اهلل ىف كتابه حني قال :ثانياا 
الظامل، وعدم مؤاخذة الربئ بإمث اجلاىن، واإلرهاب يناىف  والعدل هو اإلنصاف للخصوم من،   (4) َواإِلْحَسانِ 

هذا املعىن ويناقضه ألنه يأخذ مجلة من الناس باإلهالك املدمر دون قصد لبيان ما إذا كان من ينزل هبم ذلك 
 .فاملهم هو اإلهالك واإلتالف وليس التقومي واإلنصاف ،اإلهالك أبرياء أم آمثني

يقول النىب  ،يقيم العدل به فال يأخذ بظواهر األدلة ما ليس له حق فيه واإلحسان  يعىن أن يراقب من
إنكم حتتكمون إىل ولعل بعضكم أحلن حبجته من بعض، فمن قضيت له بغ،ر حقه (: "صلى اهلل عليه وسلم)

ن ومن اإلحسان أن يكون بناء العدل سليما ىف شكله ومضمونه، فال يكو ،   (5) "فإمنا اقتطع له قطعة من النار
، ألن احلكم بدون دليل هو ظلم بني والذين أسباب سائغة، أو بدون أدلة مؤكدة احلكم به مبنيًا على غ،ر

ميارسون اإلرهاب ينزلون بطشهم بال عدل، ويصدرون أحكامهم على من ينزلون بطشهم هبم بدون دليل، 
 .ولذلك كانوا مضادين لإلسالم ىف ذلك وبعيدين عن هديه ومنهاجه

قوم به ة، ومنها حفظ النفس واملال، وما تم خيالفون منهج اإلسالم وأصوله ىف حفظ مقومات احلياأهن: ثالثاا 
تلك املصاحل من املباىن والعمران، وحفظ النفوس ال تفرقه فيه بني نفس وغ،رها، ألن اآلدمى بنيان الرب، فيه 

ى أو يهودى أو غ،ره، فكأن سره، وفيه نفخ من روحه، يستوى ىف ذلك أن تكون تلك النفس ملسلم أو مسيح
نفوس البشر ىف ميزان محاية التشريع اإلسالمى بدرجة سواء وكفتني متوازيتني ال ترجح إحدامها عن األخرى قيد 

وكان قاعدا فوقف احرتاما لنفس صاحبها، فقيل له يا  ( عليه وسلمصلى اهلل)فتيل، وقد مرت جنازة على النىب 
، إن هذا احلديث الشريف يدل على   (6) "أليست نفسا: "يه الصالة والسالمإهنا ليهودى فقال عل": رسول اهلل

أن كافة النفوس ىف ميزان الشرع بدرجة سواء، ال تفرقه بينها بسبب اختالف الديانة أو اللغة أو اجلنس أو الفكر، 
                                                 

 .  291:  البقرةسورة  (1) 
 .  99:  املدثرسورة  (2) 
 . 25: ؛ وسورة اإلسراء  29:  طر فاسورة  (3) 
 .  37:  النحلسورة  (4) 
 .  ، املكتبة السلفية 29/209: رجع فتح الباري . متفق عليه  (5) 
 .  ، طبعة دار العلوم اإلنسانية ، دمشق 2257صحيح البخاري ، حديث رقم (6) 
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لة املؤكد عليها، وأهنا قد قيام األد وبعد ألهنا مستودع الروح، وفيه نفخة اخلالق، ومن مث فال جيوز قتلها إال حبق،
ْفَس الَِّتي َحرََّم الّلُه ِإًلَّ بِاْلَحقِّ  :  فعلت ما يوجب قتلها، قال سبحانه وقال سبحانه ،     (1) َوًَل تَ ْقتُ ُلوْا الن َّ

ا بَِغْيِر نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكأَنََّما قَ َتَل النَّاَس َجمِ  : وتعاىل يعاا َوَمْن َأْحَياَها َفَكأَنََّما َمن قَ َتَل نَ ْفسا
فأثبت للنفس الواحدة من حق احلماية ما يثبت لكافة النفوس، ألن معىن النفس ال ،    (2) َأْحَيا النَّاَس َجِميعاا

وإذا كان ذلك هو حكم له حكم إحياء نفوس الناس مجيعاً،  يقبل التبعيض أو التجزئة، وإحياء النفس الواحدة
اإلسالم فما بالنا بالنفوس الكث،رة إذا أتلفت، كما أن األموال حمرمة ال جيوز املساس هبا اتالفا ىف  النفس الواحدة

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام  : " ( صلى اهلل عليه وسلم )أو أخذا بغ،ر إذن صاحبها، يقول النىب 
أو رضا منه، وبدون ذلك يكون املال والتحرمي يعىن عدم جواز املساس هبا إال بأذن صاحبها ،   (3) "عليكم

 .حراما، كما تكون النفس حراما واإلرهاب ال حيرتم ذلك وال يرعاه، وهلذا كان خمالفا للدين

نون فيه أهنم إن الذين ميارسون اإلرهاب يسيئون إىل اإلسالم إساءة بالغة ىف الوقت الذى يظ :رابعاا 
اءة قائم ىف األسلوب الذى يتبعونه واملسلك الذى يلتزمونه، ون تعليماته، وأساس تلك اإلسيرفعون راياته ويعل

 الذى ال يرى اإلسالم إال ىف عصوره األوىل، ولذلك فإهنم يبالغون ىف التماس ألن أسلوهبم يتسم بالقصور
 .مظاهر تلك الفرتة ملبسا ومأكال ومشربا ومركبا وتفك،را، وانفصلوا بأنفسهم عن واقع الزمان ومسايرة الواقع

ا كان اإلسالم ىف مضمونه وبنائه وأحكامه يرتقى بالناس إىل آفاق املستقبل وحسن اخلامتة، فإهنم وإذ
يأخذون الناس إىل ردة زمنية تقف عند املرحلة األوىل من نزوله، وىف ذلك أبلغ إساءة لإلسالم، إهنم يقضون 

ويعزلونه عن واقع احلياة وتصرفات  عليه، ويعملون جادين لتحنيط أحكامه وغ،رها ىف فرتة ركنت إليها عقوهلم،
الناس، إهنم حيكمون على اإلسالم بالعزلة، ويقيمون خصومة بينه وبني البشر، وهم حني يفعلون ذلك إمنا 

م مل ينعزلوا عن واقع احلياة ىف تطور صناعة األسلحة بغيا يصل ملستوى هذا السوء ألهن يفعلونه بسوء نية، أو
هم يستعملون منها أرقى أنواعها وأحدث ما صنع منها، كما يستخدمون ما فرتا ،وغ،رها ووسائل االتصال

العقول من وسائل النقل املختلفة كالسيارات والطائرات والقطارات والبواخر، ويستعملون الفاكس  هتفتقت عن
ام حو إمنا يهدفون إىل استخدالعصر على هذا الن معطياتوالكمبيوتر واإلنرتنت، ولكنهم حني يتعاملون مع 

ىف خدمة الدين من وجه نظرهم، وهو ويعتربونه األساس ات ىف خدمة اهلدف الذى ال يرون بديال عنه خمرتت
الرجوع به إىل الوراء، وليس بإجهاد أنفسهم ىف علومه الستنباط أحكام تواجه ذلك الواقع، ليثبتوا للناس ما  

هم مصدر لكل زمان ومكان، وهلذا كان مسلككلفنا اهلل بإثباته هلم، وهو أن اإلسالم دين خامت، وأنه صاحل 
لإلسالم، وكان بعيدا عن هديه ومقاصده كما كان بعيداً عن توجيهه وتشريعاته وذلك هو موقف  إساءة كربى

                                                 

 .  252:  األنعامسورة  (1) 
 .  92:  املائدةسورة  (2) 
 .  2152اري ، السابق ، حديث صحيح البخ (3) 
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ميارسون اإلرهاب باسم  إليه، وذلك هو حكمه الواضح على مناإلسالم من اإلرهاب، وتلك هى نظرته 
ألهنم إمنا ميارسون ما يفرضه عيلهم اهلوى والغرض، أما اإلسالم فإنه يدلسون على الناس بذلك،  فمناإلسالم 

 .منهم ومما يلصقونه به براء

وبداهة فإنه يوجد فرق كب،ر بني اإلرهاب على حنو ما يشاع عنه ويعرف به مما سبق بيانه وبني من 
، وهلذا فإنه ال جيوز وال يدافعون عن وطنهم، فالدفاع عن الوطن عمل مشروع ىف كل األديان وىف كافة القوانني

يصح اخللط بني األمرين، ألن الفرق بينهما هو الفرق بني الفضيلة واجلرمية، وبني احلق والباطل وبني الصواب 
كل ذلك يتمثل ىف الدفاع عن الوطن، واجلرمية والباطل ىف  واخلطأ، وبالقطع فإن الفضيلة واحلق والصواب 

 يتوجه رض، أو ما يطلق عليه لدى االستعمال الشائع باإلرهاب، وهو الواخلطأ كله متجسد ىف اإلفساد ىف األ
حرمات البالد والعباد،  يستبيحأجنىب يريد أن  حنو مسلم وإمنا يكون أداة لتوقى الدخول ىف احلرب مع عدو

لى ع عقباهاوإذا ما لوح له بإستعمال القوة فإنه قد يعدل عن نية الدخول مع أهلها ىف مواجهة قد ال حتمد 
 .مصاحله
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 الفصل الثانى
 اآلثار المترتبة على تحديد المصطلحات الفقهية

 بين المسلمين التقاتلفى 

 المبحث األول
 التقاتل بين المسلمين منعفى  وأثرهإذن ولى األمر بالجهاد 

م به بإذن اإلمام فيه وذلك حىت يكون القيا ينبغى أن يبدأن إعالن احلرب والشروع ىف اجلهاد من املعلوم أ
جلهاد وال يقوم به إال ىف ا -عادة  -واإلمام ال يأذن  ،أوهزمية نصرابص،را بعواقب األمور ومآالت ما تنتهى إليه 

اسة، وعادة ما األمة وخربائها ىف السياسة والكي كافة وسائل الدراسة واملشورة من كبار رجاالت  إذا استنفد
يتكون حيث ( جملس الدفاع الوطىن)ىف عصرنا احلاضر، مآالت احلروب بالبالد  ريسمى املستشارون ىف تقدي

ه ممن ميسكون بزمام األمور احلربية واألمنية واالقتصادية والسياسية ىف وقت السلم، وألهنم أقدر الناس أعضاؤ 
أو يتعلق ببقائها  ،على وزن األمور املتصلة باحلرب وحتمل ما قد يرتتب عليها من مسئوليات متس مص،ر األمة

 .لنفس مأمونة اجلانب، مرهوبة من أعدائهاعزيزة ا

وإذا ما أعلن اإلمام احلرب دون مشورة أو جتاهل رأى املختصني من أبنائها، فإنه يكون قد خالف ما 
 .جيب أن تقوم به

ستش،ر أصحابه شرع لإلمام أن يي: مشاوره اإلمام اجليش ونصحه هلمالشوكاىن ىف باب ما جاء ىف  يقول
قول اهلل  وجوب ذلك مستدلني بوذهب بعض أهل العلم إىل ،وأن يستكثر من ذلك ،قالهبم دينا وع املوثوق

واالستدالل هبذه اآلية يدل على أن اخلطاب اخلاص هبا يعم األمة وال خيص  ،"وشاورهم ىف األمر: "تعاىل
يه نوع اخلواطر وف تطييبأمرها من باب  ألنوهى تدل على الوجوب،  ،وحده( صلى اهلل عليه وسلم)الرسول 

 . (1)من التعظيم الواجب

قط كان أكثر مشورة ألصحابه من  اما رأيت أحد: )قال –رضى اهلل عنه  –وملا روى عن أبو هريرة 
 . (2)رواه أمحد والشافعى ،(صلى اهلل عليه وسلم)رسول اهلل 

عية املرتبطة اإلمام مبشورة املختصني عند إعالن احلرب فيه عصمة لقراره من خمالفة األحكام الشر  وقيام
ومن أمهها أن ال يكون موجها حنو بلد اسالمى أو إىل جمتمع املسلمني داخل الدولة أو خارجها، وإمنا  ،به

مع أهل  يدخلواعهدا معهم أو  يرعوايكون موجها إىل من يهجمون على بالد املسلمني من أعدائهم الذين مل 

                                                 

 .  ، طبعة احلليب 0/251: نيل األوطار للشوكاين  (1) 
 .  املرجع السابق نفسه (2) 
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ىف اجلهاد ما شرع لذاته وما فرض لعينه إذ هو فساد وقد صرح احلنفية بأن  ،البلد اإلسالمى ىف اتفاق سالم
فقت عليه عبارات الفقهاء ىف كافة املذاهب ، وهذا ما اتدين اهلل ودفع الشر عن البالد ذاته، وإمنا شرع إلعزاز

 . (1)الفقهية

وإذا كان بعض الفقهاء قد زادوا ىف تعريفهم للجهاد بأنه جهاد النفس والشيطان أو وسعوا جماالته، 
فإهنم مل يتوجهوا ،  (2)اجلهاد باللسان، واجلهاد بالقلب مع اجلهاد باليد فتشملاملفهوم احملدد للقتال،  تتجاوزل

نوعا ومن مث يكون توجيه اجلهاد إىل صدور املسلمني واستهداف حياهتم  ،به إىل مسلم أو إىل بلد مسلم
 .الفقهاء ملعناه من املخالفة ملا سنه اهلل ورسوله ىف اجلهاد، وملا بينهصارخا 

 المبحث الثانى 
 أسباب التقاتل بين المسلمين

للمصطلحات اإلسالمية أن ما حيدث بني بعض التنظيمات اإلسالمية  يبدو من بيان التحديد الفقهى
من متابعة تلك  يبدومن تقاتل ليس مرجعه إىل صحيح الدين، أو االستناد إىل دليل شرعى يعتمد عليه، بل 

ك ن كان اإلعالن عن تلك املواجهات باسم ذل، وإدين اهلل اعالءأن الدافع إليها ليس هو املواجهات جليا 
 التغرير هبم ىف والدمهاء من بعض شباب املسلمني، ومتثر على عقول العوام أمرا شائعًا وكث،را وملحا حىت أ

 أصبحلك، بل مواجهات خاسرة حتمل ىف مظاهرها مصلحة اإلسالم واملسلمني، وهى أبعد ما تكون عن ذ
أبنائهم طمعا ىف احلصول على  فيها أرواحهم، وأرواحون ويتلف أنفسهميهلكون فيها هؤالء الشباب وقودا لفنت 
ن الدين ال يسمح بإعالن اجلهاد أو احلرب إ ،ون عن طريق طلبها الشرعى الصحيحالشهادة وهم أبعد ما يكون

 بذمتهمويسعى  اإلسالمية كلها، تتكافآ وماؤهمسلمني ىف األمة ضد بلد مسلم أو جمتمع مسلم، ألن امل
 أدناهم

مل يبق إال أن يكون  ،خالصاً صادقا أو دينيا وإذا كان سبب التقاتل بني تلك التنظيمات ليس اسالميًا 
 .إىل أمور مرده

أن مكر أعداء املسلمني باإلسالم قد وصل إىل حد التخطيط لتجنيدهم من أجل اهالك  :أولها
ظل م هلم قائمة وال تظهر هلم قوة، ويواإلنتقام بني صفوفهم، فال تقو  مؤمرات الوقيعةدب،ر أنفسهم، وذلك بت
 .اضمار العداء لبعضهمو  وتفرقهمزق وفشل ناشئ عن تنازعهم متأمرهم ىف شقاق و 

                                                 

 .  وما بعدها 2/192: ؛ وجممع األهنر  3/9233: بدائع الصنائع للكاساين  (1) 
، وزاد 203ص  – 5ج –املنهاج  حاشية اجلمل على شرح: ذكر ذلك بعض فقهاء الشافعية واحلنابلة والزيدية، راجع (2) 

. د: وىف هذا املعىن  291ص  2ج –املطبعة املصرية، ونيل االوطار للشوكاىن  – 95ص  2ج –املعاد البن القيم 
  . مكتبة الزهراء بالقاهرة –اجلهاد ميادينه واساليبه  –حممد نعيم ياسني 
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مل اإلسالمى، حىت تزداد موهتم، اإلسالم واضح وحمدد هو اإلستيالء على خ،رات العا وهدف أعداء
والقيام على  خدمتهمهلم ومستمرين ىف تابعني لوا ، فيظلك الثروات ضعفا وحاجة وفاقةزداد أصحاب توي

 .مصاحل أعدائهم

مكينا أو ىف أرض بالدهم، فإن استيالء اإلعداء على تلك الثروات لن يكون  كامنةوألن تلك الثروات  
 .تاما إال باالستيالء على تلك البالد وقتل أهلها نفسيا وبدنيا

وحبها وعمارهتا وفقا ملا  عليهارة الوطنية هى أساس ارتباط املسلمني باألرض الىت يعيشون وملا كانت فك
سبح نسان ووطنه هى صلة التواصل الىت تخلقهم لتلك املهمة، وأن الصلة بني اإل حنياستخلفهم اهلل فيها 

وهو اهلل  ،فه فيهابتلك األرض واستخلعليه مبن أنعم  العبديصل  واحلب الذى ،املوجودات فيه حبمد رهبا
على مقومات دينه من  اإلنسانوفيه يأمن  ،من أعز نعم اهلل على عبده سبحانه، فإن الوطن ميثل نعمة كربة

صلة يفتتوا املسلمني من أن  خصومأمام  بل محاية النفس وحفظ العرض واملال واألهل والولد، مل يكن مثة
وبني إىل ، وأصبحنا نسمع من بعض املنسىف قلوهبمن وطاأللاملسلمني ببالدهم ويدمروا ذلك احلب الفطرى 

عن تلك الغايات الشرعية السامية كالما من قبيل أن اإلسالم ال وإهلائهم  مت التغرير هبمعلم اإلسالم الذين 
وهو كالم خائب وضال يريد أن  الوطنيةيعرف فكرة الوطن أو أن فكرة األمة جيب أن تكون بدياًل عن فكرة 

وجيب الرتكيز  براء،باسم اإلسالم، واإلسالم من ذلك كله أوطاهنم ىف خمتلف أرجاء غورهم ثمن  املسلمنيينزع 
 .على مفهوم الوطنية وترسيخ أقدامه ىف عقول الشباب وعقيدهتم

أن التقليل من قيمة الوطنية قد أدى إىل هتاون بعض حكام املسلمني ىف تراث بالدهم، ووصل  :اثانيه
هلم ذلك  تيسرلتنازل عنها دون مقابل ملن ال يستحقون ذلك، أو إبرام القوانني الىت احلمق ببعضهم إىل حد ا

املأرب اخلبيث بزعم أن املسلمني شركاء ىف تلك البالد، وأن رابطة اإلسالم توحد بني كافة املسلمني ىف التملك 
سلمني بل وله أن من أى وطن حق القدوم واإلستيالء على ما يريد من أرض بالد امل شخصمما جيعل ألى 

وقد وصل احلمق ببعض أصحاب هذا الفكر الضال عن طريق الوطنية وصحيح العقيدة  ،عليهم حاكمايكون 
وأعلن عن  ،يعيشون منذ قرون مضت ة إىل مصر ليعيشوا فيها كما كانوااإلسالمية أن يناشد اليهود بالعود

الوطنية قائما ىف عقول  ، ولو كان حساملعاصرةدعوته الضالة على مأل  الدنيا عرب وسائل االتصال واإلعالم 
لبلد آخر وهو  التهامهم طلبوا من الذين اغتصبوا أرض فلسطني أن يكملواوملا هؤالء الضالني ملا تنادوا بذلك، 

ضحايا اإلستيالء على فلسطني  ر بالشروع ىف التنازل عن جزء من أرض سيناء اليواءوملا قام ضال أخ ،مصر
 .عليها ل عنه ملن أخرجوهم من بالدهم واستولواولإلهداء والتناز 

من ظاهرها سوء فهم اإلسالم، واالقتصار من الفقه ىف علومه على ظواهر الشعارات الىت يبدو : اثالثه
يصاحبها من أفكار لدى  االنتصار لإلسالم، وهى ىف حقيقتها سم زعاف له، وقد شاعت تلك الشعارات وما

فسدت عقوهلم وسلوكهم، وما كان هلم أن يصلوا إىل ذلك الرتدى م وأقطاع عريض من املسلمني فخدعته
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السمع والطاعة ملن  مبدأعن طريق تأكيد  كعقوهلم لتقبل تلك األفكار املوغلة ىف ضالهلا وفسادها وذل بتهيئة
عن اء العلماء الفامهني هم، وقد جنح هؤالء الضالون ىف اقصىف غ،ر يثقوا  أو يضلوهنم، فال يستمعوا لسواهم
وأدخلوا بالد  قطوا ىف الفتنةغرار وتوجيههم فسلتعليم واستبدوا بتعليم هؤالء األساحة العلم والدين والوعظ وا

ومشقة وصلت إىل حد إراقة الدماء واستحالل احلرمات واألعراض باملخالفة لكافة مبادئ  عنتاملسلمني ىف 
 .يستوجب أخذ تلك احلقائق ىف االعتباروالقضاء على تلك املؤامرات والفنت  ،اإلسالم وقيم األديان

 المبحث الثالث
 الحكم الشرعى للتقاتل بين المسلمين

وغ،ر جائز إذا وقع على سبيل االعتداء أو كان لونا من الظلم  ماألصل ىف التقاتل بني املسلمني أنه حمر 
، النفس أو دفاعا عن الدينإال إذا كان دفاعا عن  رواحلظل التحرمي  يربر القيام به، وال خيرج عن أصالذى ال

وهى الدين والنفس  ،العليا الىت أوجب املخافظة عليها وطن الذى يضم مبادئ الدين ومصاحلهالأو دفاعا عن 
أن حفظ تلك املصاحل العليا مرهون حبفظ األوطان وال ميكن أن  –لدينا  –والعقل والعرض واملال، وال شك 

( يانمحاية األوطان تسبق حفظ اإلد: )د على أنا جيب التأكيانتهكت حرمة األوطان وهلذيتم حفظها إذا 
كافة مقومات الدين حيث  -بسقوطه  -فيه، فإن الوطن إذا سقط، ضاعت  وهذا حق ديىن ال جيوز املراء

األوطان  كالقطيع الذى يساق من  ل األموال، ويكون أصحاب تلكح الدماء، وتنتهك األعراض، وتستحبا ت
ا اعزاز  ،ن، ولن يكون للمسلمني مدخل إىل العزة الىت أوجب اهلل عليهم أن يكونوا فيهاعدائه إىل حيث يريدو أ

ن تفسد عبوديتهم سقوط بالدهم خداما العدائهم بعد أهلل ولدينه ولرسوله ولكتابه، وسوف يكون املسلمون ب
 .لرهبم عندما يسقطون ىف براثن األعداء فيكونوا خداما هلم وعبيدا عندهم

عتداء وقع على وطن املسلمني أو أبداهنم أو ال اً لتقاتل بأن يكون ردر السبب الداعى إىل اتوافوما مل ي
 احلظرمعتد فإنه يبقى على أصل  جائزعراضهم أو أمواهلم، أو كان دفاعا عن أنفسهم من صائل ظامل أو أ

إعادة ذكرها ىف عن ا ويكفى الرجوع اليه ،والتحرمي، وأدلة الشريعة مبسوطة ىف بيان ذلك والتدليل على صحته
 .تلك الدراسة املختصرة
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 الخاتم     ة
 وتتضمن أهم نتائج الدراسة 

ىف جمال التقاتل بني ىف ختام تلك الدراسة ميكن القول أن أهم النتائج املرتتبة على حتديد مفاهيم البحث 
 : يلى املسلمني ميكن إمجاهلا فيما

املال والعقل والقلب ىف رد التعدى، واالنتصار للحق ىف أن اجلهاد هو بذل غاية اجلهد بالنفس و  :أوًلا 
، وأنه مشروع وواجب عند وجود مقتضياته، وهو اهلجوم على الوطن بالسالح أو بالفكر والوطنالنفس الدين و 

اإلميان، وهلذا فإنه كما يكون بالسنان يكون باللسان الذى يدافع عن دين اهلل،  الدين، أو املناهض ملقومات
 .والفضيلة وعن احلق

هلل واحلق، عداء الدين والوطن طلبا للشهادة ىف سبيل االنفس ىف املواجهة مع أ تقدميأن القتال هو : ثانياا 
بالقوة والتخويف  عليهم إرهاهبم، أو فرض الرأى الباطل أووال جيوز أن يتم القتال انتقاما من الضعفاء، 

ن الوطن شهادة ينال صاحبها أعلى درجات اجلنة، وال ل النفس ىف سبيل اهلل دفاعًا عتوالتفج،ر، كما أن ق
 انقياداً ويأسًا من رمحة اهلل فشال، ألن االنتحار هو قتل النفس هذا النوع من قتل النفس انتحارا ميكن اعتبار

 .شخصية مصاحلملقاصد ذاتية أو 

، أو االفتئات على حق هاموضعأن العنف هو استعمال القوة مبا جياوز احلدود املشروعة، أو ىف غ،ر  :ثالثاا 
 .اجملتمع ىف القيام على شئون األمن، وتطبيق األحكام الشرعية الواجبة

ن اإلرهاب هو التلويح بالقوة الرادعة لعدو ظاهر يثوثب لقتالنا، وذلك هبدف ختويفه، ومنعه من أ :رابعاا 
ه قتل اآلمنني، أو ختريب العامر سالمتنا، وليكفى اهلل املؤمنني شر القتال، وليس منلىف احلرب طلبا  الدخول
 .وتفج،ره

العتداء وقع على  أوطاهنم أورداال جيوز التقاتل بني املسلمني وال حيل إال إذا وقع دفاعا عن  :خامساا 
أو التعدى على عرضه أو سلب ماله، وذلك كما ىف احلاالت الىت تبيح دفع  ،أحدهم وكان يستهدف قتله

 .قتالمبا يناسب فعله ولو كان  الصائل

مقدمة ىف شرع ا هلل على حفظ األديان ألهنا مدخل ذلك احلفظ وسب  األوطانأن محاية  :سادساا 
ىف يد  -ال قدر اهلل  –أرضه إذا سقطت نتهى أمره على تضيع كافة مقومات اإلسالم، ويمحايته وبدوهنا 

 وهو أرحم الرامحني اأعدائه، واهلل خ،ر حافظ
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سلمني والسائحني الذين وفدوا إىل بالد املسلمني للزيارة أو السياحة إن دماء األجانب غ،ر امل :سابعاا 
مكفولة وحمفوظة، وال جيوز فرباهنا بأذى، أو احلاق القتل هبا، وذلك وفاء بعهد اهلل الذى أوجب الوفاء حني 

 .أمر بالوفاء بالعهود ملن عاهدناهم

  هذا وباهلل التوفيق ومنه العون والنصر

  ْاَوُقل رَّبِّ زِد   ِني ِعْلما
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .سنعاجل هذا املوضوع من خالل مقدمة وثالثة مباحث

 :المقدمة
إن طغيان التيارات املتطرفة داخل كل ملة وكل منهج من املناهج املتبعة يف عامل اليوم، تستشف منه 

 :حقيقة ال تقبل البينة املعاكسة كما يتطلب التعرض حلقيقة باتت مفرتى عليها وهاتان احلقيقتان مها

ناهج الرتبية والتعليم اليوم وعجزها عن غرس احلد األدىن من مبادئ احرتام اإلنسان األوىل هي ضعف م
ألخيه اإلنسان، واالستخفاف بكل موروث يؤصل قواسم مشرتكة تؤسس مبدأ ختلص اإلنسان من عبادات 

لشرك يصل إىل موازاة ا باإلنساناخلرافات لينصرف إىل عبادة اخلالق وما تفرضه من واجبات جتعل اإلضرار 
من رقي علمي قادر على توفري احلياة  اإلنساينباهلل، واملفارقة الغريبة يف هذا الشأن هو ما وصل إليه الفكر 

، كرامة اإلنسان فيه مصونة وحياته آمنة، وإذا أحداالكرمية لكل أبناء البشرية يف تعايش آمن، ال يظلم فيه أحد 
على من  الذي تكرست نصوصه لتوفري احلد األ اإلسالميحتقق ذلك فسريتقي العلم بالكل إىل اتباع التشريع 

الوجه الثاين و  ؛إليهاداعية كل القيم الصاحلة من املمارسات البشرية، وهي املبادئ اليت أتت كل الشرائع اإلهلية 
يف كنف أراضي  أ  ش  ن  ، الذي فارقة هو هذا التمرد على كل األديان والقوانني والنظم والضوابطمن أوجه امل

بحث تقصي تلك االختالالت، فإهنا ليس من اهتمامات هذا الكان   وجمتمعات أرقى دول عامل اليوم، وإذا
تربأ اإلسالم منها  على كل حال مل تعرف أول مرة يف األراضي اإلسالمية، ومل تكوهنا جهات إسالمية، وقد

 .ومن أعمال أصحاهبا قبل نشأة كثري من مصادر قوة عامل اليوم

لكن الذي يثري االستغراب هو حماولة إقحام اإلسالم يف كل هذه االحنرافات، رغم براءته منها، علما بأن 
 ب  ي  غ  ت    ه، أما أنوصلنصاإلسالم ال ميكن أن حياسب أو يسأل إال عن عمل املتبعني ألحكامه املطبقني 

قوانني ليست مستخرجة يف جلها من نصوصه عن التطبيق على سلوك أكثر عدد من املعتنقني له، وتسن 
ثيق الدولية واملعاهدات، وحيارب أي تيار جنح اغيب مشاركة نصوصه عن صياغة املو تلب مصادره، كما ص

ارجني على حكمه ممن ولد يف به مسؤولية اخلبامسه عن ساحة ضبط ممارسة أبناء البشرية، ومع ذلك تلصق 
 واالفرتاء والتحامل؛ ، أو من غريهم، فهذا حمض الظلمهدول

وهذه هي احلقيقة اليت أصبحت حمرفة ومفرتى عليها، ولكي يتم التذكري مبنهج اإلسالم الواضح يف أسبقية 
ان، فسأتعرض ملا يشرف اإلنسان من املكاسب اليت تندرج يف حقوق اإلنس اإلهليةنصوصه إىل سن أحكامه 

  بإجياز إىل تكامل األديان السماوية يف هذا اجملال؛ 
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واالستبداد والتحكم يف خمتلف  البهيميةأن تنامي عقد  :1ريى املهتمون بتاريخ الديانات واحلضاراتف
اجملتمعات والدول القدمية وعبادة السخافات واخلرافات، قد هيأ األنفس لتقبل األديان اإلهلية، اليت تكاملت 

معاجلة جانب كبري من جوانب األنشطة ، وقد ختصص كل واحد منها يف من حيث االهتمامات والرتكيز
سيدنا عة لكل فضائل تلك األديان بصفتها الرسالة اخلامتة رسالة ، مث أتت الشريعة اإلسالمية جاماإلنسانية

الذي أرسل للناس كافة بعد أن كان الرسل يبعثون إىل قومهم، ولذلك عمت تعليمات رسالته   حممد
السمحة كل مشموالت تطلعات اإلنسان يف حياته ومماته، وليس هناك تغليط وال دعاية كاذبة، إذا ذكرنا بأن 

اإلسالمية، اختفت من دولته كثري من العقد ( الدولة)يف صدر قيام األمة  هلملا طبق على حا حكم اإلسالم
يد كثري من الدول واجملتمعات، مما نتج عنه واالختالالت اليت تتسبب اليوم يف انفالت ِمقود سفينة العدل من 

اإلسالمية، اليت يف األرض فسادا، متمردة يف ذلك على نصوص الشريعة  ثإفساح اجملال لألنفس الشريرة لتعي
َر اإِلْساَلِم ِديًنا فَ َلن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن  هي الدين الذي يرتضي اهلل لعباده  َوَمن يَ ْبَتِغ َغي ْ

 اْلَخاِسرِينَ 
2. 

ضي على التنبيه على الفرق الكبري احلاصل بني ولقد دأب جل املفكرين منذ النصف األخري من القرن املا
ن جل إواقع املسلمني وبني ماضيهم باألمس عندما كانوا يتقيدون بالتطبيق الكامل لنص الكتاب والسنة، مث 

أولئك املفكرين والباحثني الحظوا تكامل الشرائع اإلهلية، والتدرج الذي اعتمدته نصوصها لينزل اهلدي اإلهلي، 
هذه احلكمة يف كون الشريعة اخلامتة أتت شاملة لكل التوجهات  يجلناألنفس البشرية لتحمله، وتوقد هيئت 

واألحكام الكفيلة بإصالح أبناء البشرية، واىل عمومية هذا البعد التشريعي اإلهلي، الذي جيعل املسلم تابعا 
أصبحت صالة والسالم، كل الرسل عليهم اللكل ما مل ينسخ من الديانات السماوية ومصدقا برساالت  

أي إنسان إىل السمو عن االنتماءات العرقية والعصبية  ،بذلك نصوص الشريعة اإلسالمية ترتقي باإلنسان
واجلهوية والفئوية؛ ولذلك يكون من العدل أن ال حياسب اإلسالم إال على ما تضمنته نصوصه، أو املمارسات 

 ...."اليت قامت هبا الدول املطبقة حلرفية أحكامه

إن تاريخ املسلم وانتماءه ال ": "سعيد حوى"وعن كونية دعوة الشريعة اإلسالمية، قال املفكر والعامل 
أنا مسلم جيعل : ون وال بلغة اجلنس الذي ينتسب إليه ويعتز به، فقويلليرتبطان بطني الوطن وال بصباغة ال

تارخيي يرتبط بآدم ونوح وعيسى وموسى وحممد 
3." 

ن املسلمني دعوة ديننا عامة ومسؤوليتنا تقتضي التزامات حتتم اتباع منهج حنى أننا هذا أكرب دليل عل
 تتعايش حتت لوائه البشرية كلها؛

                                                           
 .يف مقدمة الطبعة األوىل هلذا الكتاب" اإلسالم يف حل املشكالت"ومن بينهم حممد البهي يف كتابه  - 1
 .58سورة آل عمران آية  - 2
 .043. لسعيد حوى، ص" اإلسالم"كتاب   - 3
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الفرق واضح بني نصوص اإلسالم ": "عبد اهلادي بوطالب"ىل هذه الوحدة وهذا التكامل قال املرحوم إو 
ة متدرجة وفق تطور الفكر البشري لتتالءم وبني واقع األمة يف هذا العصر، مث قال جاءت الشرائع الثالث

ومدارك اإلنسان وقدرته على استيعاب مضامينها، فاجتهت الوصايا العشر يف الدعوة اليهودية على نظام وضع 
النهي، أما املسيحية فلم تأت كما هو معلوم بنظام قانوين، وإمنا جاءت  إأحكام أغلبها ردعية، تنطلق من مبد

 .ة واألخالقيات املستمدة من الطبع السليمبعدد من أدبيات الرمح

وملا تأهل الفكر البشري لريقى إىل مستوى االستنباط واالستنتاج العلمي، جاء اإلسالم نظاما ": مث قال
أتى نظاما عامليا مشوليا جديدا  ،ملا قبله، مع ميزة خاصة هي أنه خالفا لليهودية واملسيحية متكامال ومكمالا 

 .كالمهانتهى  " 1متجددا

إن كونية عموم الدعوة اإلسالمية جعلتها تأيت بتحوالت إنسانية وحضارية، تريد ألبناء البشرية كلهم 
 االخنراط يف منهج يدعوهم للتعايش يف عامل خيتفي فيه الظلم والتسلط واالستبداد؛

استعمل القرآن قد "مجلة من هذه املبادئ ضمن فقرة قصرية قال فيها " حممد الكتاين"وقد مجع الدكتور 
احلوار مع املخالفني واملعارضني والشاكني بشىت صوره ومناهجه، ويف جل ما دعا إليه من اإلميان، حبقائق عامل 

وترقية  ،الغيب والشهادة ومن احلث على التحلي باألخالق الالئقة باإلنسان كمسؤول عن إعمار األرض
على أساس التعارف والتعاون والتدافع ال للصراع،  ،عوباحلياة االجتماعية وحتصيل املعارف والتعايش بني الش

مث نبذ اخلرافات والتقليد األعمى والباطل بكل صوره، فقد أتاح لكل املخاطبني هبذا القرآن من عموم البشر 
 ".2إمكانية الوقوف على فضائل احلوار اهلادف إىل استجالء املنهج املناسب

اجملتمع الشرقي اإلسالمي منذ أن أن : "إذ قال ما معناهحممد البهي  املرحوم املفكر أشارىل هذا املعىن إو 
يقلد  ،أصبح يسري يف طريق التبعية للغرب، حتت تأثري النزعة االستعمارية اليت طغت يف القرن التاسع عشر

 مث أشار إىل أن 3"إن مل توجد عنده، ويف استقدام حلوهلا إن وجدت تلك املشاكلو الغرب يف استرياد مشاكل 
هذه احللول املستوردة مل حتل أي مشكلة بسبب اختالف املرجعيات وعدم جتانس املقومات اليت تتكون منها 
اجملتمعات، مبينا أن أي فئة من فئات اجملتمع مهما بالغت يف التقليد أو حماولة التبعية للغرب الذي احتكت به 

تطبيق نظم وقوانني كانت هي علة انزالقها رج من كبواها بسبب ختفإهنا مل تستطع أن  ،عن طريق االستعمار
 كموملا مت حت) ،وتأخرها، ولقد جرب ذلك حىت عندما انقسم العامل اإلسالمي إىل معسكرين تقدمي ورجعي

، وأيضا بعد حتميل بعض رؤساء الدول اإلسالمية عامل الصناعة اليوم، فلم يزد ذلك أمور املسلمني إال تعقيدا
                                                           

مفهوم التسامح يف البناء "ة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف يف الندوة اليت أقامتها وزار " عبد اهلادي بوطالب"حبث املرحوم  - 1
 .م7114يناير  71-75-77: شعبان ه  موافق 7-6-8يف " احلضاري اإلسالمي بالدار البيضاء

 .538. حممد الكتاين يف كتابه ثقافة احلوار يف اإلسالم، ص - 2
 (.7015/7175األوىل عام )اإلسالمية مقدمة الطبعة يف كتابه اإلسالم يف حل كل املشكالت " حممد البهي"الدكتور  - 3
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، (انتهى كالمه بتصرف قليل)( إال سوءا دظمتها وختلصها منهم، فإن األمر مل يزدألن أسباب تأخرهامسؤولية 
نسجم مع اختيارات جل تال  املطرد لديها جعلها ،التنافر بني املطبق من القوانني واألحكاموعلة ذلك أن 

البالد اإلسالمية ومع املرجعية اإلسالمية املتحكمة يف أنفس الشعوب، وهي املوجه احلقيقي لتطلعات دوهلا يف 
نه إذا مل تعط للشريعة اإلسالمية أاالختيارات اليت تتطلع إىل حتقيقها مع جتنب االصطدام، ويرتتب على هذا 

مارسات اإلنسانية، فستبقى حماسبتها على أفعال منحريف العامل، حكم الفرصة احلقيقية للتطبيق يف ساحات امل
 .ها من أي احنراف يقوم به األفراد واجلماعاتخصوصا أهنا كانت سباقة إىل تربئ جائز يف حقها،

فلقد كرست النصوص القرآنية منذ بداية نزوهلا، دعوة الناس إىل عبادة اخلالق بعيدا عن التفاخر  
باء أو اللون أو التعايل مبظاهر القوة اليت كانت هي ميزات اجملتمعات اليت تعاقبت على أدم وال، أو اآلمباأل

لكي يؤسس اإلسالم دعوته الكونية على أسس تكفل التعايش والتساكن بني خمتلف و األرض قبل اإلسالم، 
النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر  يَا َأي َُّها : أبناء البشرية، الذين هم هدف الدعوة اإلسالمية، قال اهلل عز وجل

 .1﴾  َخِبير  َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليم  

اإلسالم بعصبية أو  تعإن التذكري بأحد األقوال اليت قيل أهنا نزلت بسببها كفيل بضحض كل ادعاء ين
أن اإلسالم كان أول تشريع على وجه األرض يدعو إىل الوحدة شعوبية أو عنصرية، بل يتجلى من نصها 

ملا قال هذه اآلية، ذلك أنه الكاملة لبين آدم، وقد بني احلديث النبوي اهلدي الذي يرسم جوانب مشولية تطبيق 
أنا يا : قال ثابت« من الذاكر فالنة؟»: ة، فقال النيب يا بن فالن: قيس بن مشاس للرجل الذي مل يفسح له

رأيت : قال« ما رأيت؟»: له رسول اهلل فنظر فقال « أنظر يف وجوه القوم»: رسول اهلل، فقال النيب 
 .2«فإنك ال تفضلهم إال بالتقوى»: عليه الصالة والسالم أبيض وأسود وأمحر، فقال

لقد مجعت نصوص ومبادئ ومقاصد القرآن والسنة شىت متطلبات التوجيهات واألوامر والنصائح و 
من كبواها وحرياها،  اإلنسانيةعلى إخراج والوصايا اليت رمست منهجا متكامال قادرا إن طبق على حاله 

ا كفيلة باستمرار هيمنتهم وتسابقها على اقتناء وسائل الدمار، لينفرد األقوياء بتوجيه العامل الوجهة اليت رأوه
من نذير يكشف وغلبتهم، وإلصاق نتائج احنرافااهم األخالقية والسياسية بغريهم، وكأهنم أصبحوا ال خيشون 

كم الغلبة والسيطرة على وسائل توجيه الرأي العاملي يف عامل م وحقائق أعماهلم إال اإلسالم، وحبخبايا تناقضااه
الديين، الذي حيول دون الزور والكذب والبهتان، وهلذا فقد خرج كل مستحدثي الوازع اختفى من جل سكانه 

فاف باملعتقدات خالبغي واإلرهاب والفنت، إما من توجيهااهم ومؤامرااهم وإما بسبب تلقينهم لعوامل االست
 .والتعليمات اليت أتت هبا الديانات السماوية، وظل املصلحون من أبناء كل ملة ينادون هبا

                                                           
 .من سورة احلجرات 70آية  - 1
 .047. ، ص5. تفسري اجلامع ألحكام القرآن لعبد اهلل بن حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، ج - 2
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من تلك اجلنايات وأحكامه على مرتكبيها وأوصافها والتربء شارات خمتصرة فسأذكر مبواقف اإلسالم ويف إ
 :منها قبل إجياد جل األنظمة اليت تتهمه هبا يف عامل اليوم، وسنتعرض لذلك من خالل املباحث اآلتية

 حرمة دم اإلنسان وماله يف نصوص الشريعة اإلسالمية: املبحث األول

 (ما يعرف اليوم باإلرهاب)حكم اإلسالم على البغاة واحملاربني : املبحث الثاين

 ومن له حق إعالنه حكم اجلهاد يف اإلسالم : املبحث الثالث
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 المبحث األول
 حرمة دم اإلنسان وماله في نصوص الشريعة اإلسالمية

إن الكالم يف هذا اجلانب يصعب التعرض إىل كل النصوص الواردة فيه ضمن األصلني األوليني الكتاب 
عليها األحكام، من  وايف دراسات تالحق املستجدات، فصدر والسنة، مث ما راكمه علماء اإلسالم جزاهم اهلل 

على الواقعة مبا يوافق مقصد خالل واضح النص أو التفسري أو االستنباط، الذي يلجأ إليه اجملتهد ليحكم 
الشارع، ومن خالل تلك النصوص واآلراء والنظريات الفقهية فسيدرك بتجرد أنه مل يبلغ أي تشريع مبلغ 
احرتام اإلسالم لدم اإلنسان وماله وعرضه، ولذلك فسيقتصر جهدي هنا على التذكري ببعض النصوص 

البد أن تتملكه الدهشة عند ما يشاهد القداسة اليت اإلسالمية يف هذا الشأن، ولكن أيضا املطلع املتجرد 
اإلنسان، واملدونات اليت خلدها جمهود علمائه يف هذا الشأن، مث يشاهد ويسمع ويقرأ  قو قأعطاها اإلسالم حل

 هذا التهافت على اإلسالم وااهامه بانتهاك هذه احلقوق والتقصري فيها؛

ير اإلنسان من عبادة األوثان واخلرافات واملعتقدات الفاسدة،  لقد دعا اإلسالم إىل عبادة اخلالق أوال وحتر ف
كما دعاه إىل حماولة تكوين جمتمع إنساين واحد يعبد خالقا واحدا ال يفرتض باخليال وال يصنع باليد وال 

الدعوة  تا وفر ميقوقع يف اختيارات وآراء رجال الدين ليكرسوا جهد البشرية لصاحل مزاعمهم الواهية، وعند
النبوية الكرمية النصوص الكفيلة بفتح آفاق فكرية من خالل قواعد تشريعية ال يأتيها الباطل من بني يديها وال 
من خلفها، شرعت يف سن املبادئ والتشريعات اليت تكفل تعايش سكان الكون الذي تدعو إليه ليعيش يف 

سواسية كأسنان املشط، مسلمون هداهم اهلل ملا أخوة وصفاء وتكامل سكانه على امتداد املعمور، الناس فيه 
اورون ربطت بينهم للمسلمني وعليهم ما عليهم، أو جم يكفل هلم سعادة الدنيا واآلخرة أو معاهدون هلم مال

امتثاال لقول اهلل  ،بسببها بصدق ومودة وصفاء، حتم علينا اإلسالم التعايش معهم اتوبني املسلمني معاهد
هَ  ﴿: تعاىل يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُ اَل يَ ن ْ وا اُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ

يِن َوَأْخرَ   ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَ ُلوُكْم ِفي الدِّ ُجوُكم مِّن ِديَارُِكْم ِإنََّما يَ ن ْ
 .1﴾ َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأن تَ َولَّْوُهْم َوَمن يَ تَ َولَُّهْم فَُأْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

ا األمة إىل يوم الدين، فإن أسباب هآية فيها فيعم حكموإذا كانت الوقائع يف بعض األحيان سببا لنزول 
ما رواه  –الثاين : "نزول هاتني اآليتني حسبما أورده أبو بكر حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العريب حني قال

عامر بن عبد اهلل بن الزبري عن أبيه، أن أبا بكر الصديق رضي اهلل عنه، طلق امرأته ق تيلة أم أمساء يف اجلاهلية، 
هادن فيها كفار قريش، وأهدت إىل أمساء بنت أيب بكر ق رطا  املدة اليت كان رسول اهلل يف فقدمت عليهم 

 فذكرت ذلك له، فأنزل اهلل اآلية؛ فكرهت أن تقبل منها، حىت أتت رسول اهلل 

                                                           
 .من سورة املمتحنة 1-5اآليتني  - 1
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تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة وليس يريد به العدل، فإن : املسألة الثانية وتقسطوا إليهم أي
 ".1ل واجب فيمن قاتل وفيمن مل يقاتلالعد

ْقِدِسّي احلنبلي، وذلك 
 
ري الدين حممد الع ليمّي امل ومن أحسن ما قيل يف تفسريها أورده اإلمام القاضي جم 

 ".2املسلمني، ومل يقاتلهم من الكفارونزل رخصة يف بر من مل يعاد : "بقوله

َنا َوأُنِزَل ِإلَْيُكْم َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َوُقولُوا  : ن يف الرتكيز يف هذا التوجيه فقالعوأم آَمنَّا بِالَِّذي أُنِزَل ِإلَي ْ
 َواِحد  َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ 

3. 

بعد أن اصطفاه و بعد أن ركز الدعوة إىل ممارسة العبادات والتعايش فيما بني سكان أمته،  فالرسول 
برنامج ربه البشرية اليت أرسل هاديا ملن كتب له اهلل السعادة منها، حدد له  شؤون ر  ظ  ن  ربه وبني له كيف ي   

الدعوة يف األسلوب الذي يقنع الناس برسالته، مث زاد يف توضيح األسلوب املختار للتبليغ لتكتمل صورة منهج 
جور وال ظلم وال  الذي إن وجد على احلالة اليت يدعو إليها اإلسالم فلن يقع فيه ،للمجتمع التصور اإلسالمي
اليت تستدعي تطبيق القواعد الزجرية، ومن بني أساسيات السبيل إىل  املخالفاتوستندر فيه فتنة وال حرابة، 

َوَمْن َأْحَسُن قَ ْواًل مِّمَّن َدَعا ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل ِإنَِّني ِمَن  : هذا اهلدف، قول اهلل عز وجل
َنُه َعَداَوة    اْلُمْسِلِميَن  َنَك َوبَ ي ْ َكأَنَُّه َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اْدَفْع بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ
 َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ  َوِليٌّ َحِميم  

4. 

ونظرا ألمهية ما يندرج يف هذا العنوان من أساسيات النمط الذي يريد اإلسالم أن يتعايش عليه أبناء 
« علينا السالح فليس منا محلمن »: الرسول البشرية، فسأتعرض فيه لواجبات املسلمني جتاه بعضهم قال 

 .رواه البخاري

نص الواضح على براءة اإلسالم ممن حيمل متنه، فإنه وضع الهذا احلديث املتفق على صحته ورغم إجياز 
أو مجاعااها أو دوهلا، مث يعمد إىل تصرفات عاقب عليها القرآن بعقوبة اإلعدام، السالح على أفراد اآلمة 

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس بِالن َّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواألَنَف بِاألَنِف  : عندما قال َواأُلُذَن بِاأُلُذِن َوالسِّنَّ وََكَتب ْ
 بِالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاص  


5. 

                                                           
 .7758. ، ص0. أحكام القرآن البن العريب، ج - 1
 .03. ، ص7. ن يف تفسري القرآن للمقدسي، جفتح الرمح - 2
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 .0. ، ص5. ، ج75و 77: من سورة املائدة جملد 48تفسري الفخر الرازي لآلية  - 5
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اة أن حكم الزاين احملصن هو الرجم، واليهود غريوه وبدلوه ر بني يف التو  تعاىل: قال الفخر الرازي املعىن أنه
قال ابن عباس  :الوبني يف هذه اآلية أيضا يف التوراة أن النفس بالنفس وغري اليهود هذا احلكم أيضا إىل أن ق

قتله لتلك  سبببقتل من قتل نفسا بغري قود فيريد فرضنا عليهم يف التوراة أن النفس بالنفس "يف تفسريها 
 ".1النفس

 .ما مل يرد عليه نسخ صريح يف شريعتنا ،القائلون بأن شرع من قبلنا شرع لنا هبا وقد احتج

ويف احرتام دماء املسلمني وأمواهلم وحثهم على اخلطاب بقي يعم كل نفس وكل طرف ذكرته اآلية، هذا 
حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا بن جابر قال حدثين : جاء يف البخاري قال ،عدم اخلروج على ويل أي دولة

يسألون  سكان النا  :يقول والين، أنه مسع حذيفة بن اليمانبسر بن عبيد اهلل احلضرمي أنه مسع أبا إدريس اخل
يف جاهلية وشر  كنا  إنا: فقلت يا رسول اهلل ،عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين رسول اهلل 

قوم »: قالوما دخنه؟ : قلت« نعم وفيه دخن»: من شر؟ قالاخلري فجاءنا اهلل هبذا اخلري فهل بعد هذا 
دعاة على أبواب نعم، »: اخلري من شر؟ قال لكقلت فهل بعد ذ« يهدون بغري هدى تعرف منهم وت  ْنِكر  

هم من جلدتنا ويتكلمون »: يا رسول اهلل صفهم لنا، قال: قلت« جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها
قلت يا رسول اهلل وإن مل « وإمامهم تلزم مجاعة املسلمني»: فما تأمرين إن أدركين ذلك، قال: قلت« بألسنتنا

ولو تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت فاعتزل تلك الفرق كلها »: قال ،يكن هلم مجاعة وال إمام
 .«على ذلك

ال يدع جماال للشك يف أن هؤالء الذين يستحوذون على عقول  إن هذا التحذير الوارد من النيب 
أجساد املسلمني وسلق أعراضهم بألسنة  انتهاك حرمةمة ومن غريهم، فيؤلبوهنم على الدمهاء من أبناء األ

بقصد جنائي عام، يشيع الفتنة وعدم االستقرار فيما وصلت إليه مؤامراهم  يةاإلنسانون أمن هددحداد، وي
، قد حشراهم نصوص اإلسالم يف فئات ثالث هؤالء رأبناء املعمو  خمتلف من أراضي الدنيئة، وتسلالاهم املاكرة

 ، وقطاع الطريق؛نيواملفتن( البغاة) نياحملارب

ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَن الّلَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساًدا  :  اهلل يف شأهنا األوىل قال فالفئة
نْ َيا َأن يُ َقت َُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو تُ َقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخالٍف َأْو يُنَفْوْا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك  َلُهْم ِخْزي  ِفي الدُّ

 .2 ِفي اآلِخَرِة َعَذاب  َعِظيم  َوَلُهْم 

م بسبب اجلرمية اليت ارتكبوا يف حق راعي هب الذين مثل أهنا نزلت يف العرانيني : قال ابن كثري يف تفسريه
مسنوا وصحوا قتلوا الراعي ومثلوا به مث مثل هبم قصاصا من اليت تداووا بألباهنا وأبواهلا وملا  إبل الرسول 

                                                           
 .0. ، ص75.، ج75- 77من سورة املائدة، جملد  7تفسري الفخر الرازي لآلية  - 1
 .من سورة املائدة 00آلية ا - 2
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 أنهذه اآلية احتج به مجهور العلماء يف ذهاهبم إىل  هذا احلكم نسخ غري أن عمومجرميتهم النكراء لكن 
هذا مذهب  َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساًدا  : بة يف األمصار ويف السيالن على السواء لقولهار حكم احل

ويأخذ ما  –ل حىت يدخله بيتا، فيقتله جوالذي خيدع الر : "مالك والشافعي وأمحد بن حنبل، حىت قال مالك
 ".إن هذه حماربة ودمه إىل السلطان ال إىل ويل املقتول: معه

يف األمصار، ألنه  وقوعهاوخالف أبو حنيفة وأصحابه وقالوا بأن احلرابة ال تكون إال يف الطرقات، ونفى 
 .أن ينجدهيلحقه الغوث إذا استغاث بعكس الطريق لبعدها عمن ميكن 

 .ابن عباس أهنا نازلة فيمن شهر على فئة من الناس وأخاف السبيلوقال 

هو أن احملاربة مع اهلل تعاىل غري ممكنة،  ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَن الّلَه   فخر الرازي قول اهللال ل  و  وأ  
اربة إذا نسبت إىل اهلل تعاىل كان فيجب محله على احملاربة مع أولياء اهلل، واحملاربة مع رسوله ممكنة، فلفظة احمل

 .جمازا

، مث بني وجه 1مننيؤ هذا الوعيد منهم من قال بأنه موجه للكفار ومنهم من قال بأنه موجه لفساق املو 
 .عرينةدليل كل فريق مرجحا أهنا نزلت كما سبق يف قوم 

: مث قال والقول الرابع أن هذه اآلية نزلت يف قطاع الطريق من املسلمني، وهذا قول أكثر الفقهاء، قالوا
أن قطع املرتد ال يتوقف على احملاربة وال : أحدها: يدل عليه أنه ال جيوز محل اآلية على املرتدين وجوهوالذي 

ذلك، مث اآلية أيضا إىل سقوط وكذلك ال جيوز ومفهوم اآلية يسوق إىل " 2على إظهار الفساد يف دار اإلسالم
يف عقاب املرتد االقتصار على قطع اليد وال على النفي، مث إن اآلية تقتضي سقوط احلد بالتوبة قبل القدرة 

ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوْا ِمن قَ ْبِل َأن تَ ْقِدُروْا َعَلْيِهْم  : عند قوهلا
 ...واملرتد يسقط حده بالتوبة قبل القدرة عليه 3

كان  يتناول كل من كان موصوفا هبذه الصفة، سواء من   َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساًدا  ": إىل أن قال
 ".كافرا أو مسلما

ما جاء يف اآلية اليت قبل هذه مباشرة  إنسانيد توضيح حرص اإلسالم على حرمة اإلنسان أي ز ا يممو 
َنا َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل َأنَُّه َمن قَ َتَل نَ ْفًسا بِغَْيِر نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض فَ   :وهي َكأَنََّما ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتب ْ

 قَ َتَل النَّاَس َجِميًعا
4. 

                                                           
 . ، ص77تفسري اإلمام حممد الرازي فخر الدين، اجمللد  - 1
 .553. ص - 2
 .04سورة املائدة آية  - 3
 .05سورة املائدة آية  - 4
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بالقصاص   اوأهم قواعد الشرائع محاية الدماء من االعتداء وحياطته: "ما معناه قال ابن العريب يف تفسريها
مث ملا تكون  ،كفا وردعا للظاملني واجلائرين، وهذا من القواعد الواضحة يف الشريعة اليت استهدفت اهلداية أوال

اجملتمع اإلسالمي رمست له سبل تعايشه مع بين اإلنسانية، مث وضعت الواجبات املتبادلة بني أفراده، لتتضح له 
 .1"ههلداية غري منوذجا تلك اليت يكون هبا مع املسلمني فيما بينهم و  يسلكالسبل اليت 

  

                                                           
 .818. ، ص5. أحكام القرآن البن العريب، ج - 1
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 المبحث الثاني
 (ما يعرف اليوم باإلرهاب)حكم اإلسالم على البغاة والمحاربين 

َنا َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل َأنَُّه  : من سورة املائدة 00و 05قال اهلل عز وجل يف اآليتني  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتب ْ
َما َأْحَيا النَّاَس َمن قَ َتَل نَ ْفًسا بِغَْيِر نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكأَنََّما قَ َتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكأَنَّ 

ُهم بَ ْعَد َذِلَك ِفي اأَلْرِض َلُمْسرُِفوَن َجِميًعا َوَلَقْد َجاءتْ ُهْم ُرُسلَُنا بِالبَ ي ِّ  ِإنََّما َجَزاء  َناِت ثُمَّ ِإنَّ َكِثيرًا مِّن ْ
 َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم الَِّذيَن ُيَحارِبُوَن الّلَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساًدا َأن يُ َقت َُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو تُ َقطَّعَ 

نْ َيا َوَلُهمْ   .  ِفي اآلِخَرِة َعَذاب  َعِظيم   مِّْن ِخالٍف َأْو يُنَفْوْا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزي  ِفي الدُّ
اآلية األوىل تتعلق بالقتل الفردي الظامل صاحبه، وهي اجلرمية اليت بقي إمثها متناميا يزيد من جرم فاعلها  

ما من قتيل يقتل ظلما؛ إال  »: كلما جتددت تلك اجلناية إىل يوم القيامة؛ حبكم نص احلديث املشهور والقائل
 .«كفل من دمه ألنه أول من سن القتل  كان على ابن آدم األول

استنتاجية، ليس ألحدها  أحكاماستخلص حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العريب من هذا النص عدة 
َنا َعَلى  : منها أن توجيه اخلطاب القرآين يف اآلية الكرمية يدركمرجح يقويه عن اآلخر،  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتب ْ

أتى من كوهنم هم أول من وجه إليه حكم الوحي يف هذه املسألة ليكون من باب خصوصية   بَِني ِإْسَرائِيَل 
وأهم قواعد الشرائع محاية الدماء عن االعتداء، وحياطتها بالقصاص  : )السبب وعموم احلكم، قال ابن العريب

ائع، وهو من األصول وركز على أن هذا من القواعد اليت تتابعت عليها الشر ( كفا وردعا للظاملني، واجلائرين
 اليت ال ختتلف فيها امللل، وهي اليت شرعتها القوانني الوضعية حتت عنوان اجلرائم اليت يكون جزاؤها اإلعدام؛

 .اآلية َمن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغْيِر نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض  : مث تعرض لآلية األخرى

دهلم كلهم، وكذلك فكأمنا قتل أمته ألن النيب أرسل لقوم فإنه يعمعناه أن من قتل نبيا،  ما قالوفيها 
قتل، كما لو قتل اخللق أمجعني، مث بني يف نفس السياق  نالعادل بعده، قاله ابن عباس يقتل القاتل مب اإلمام

 .قيل هو الكفر وقيل إخافة السبيل، إىل أن قال والفساد يف األرض هو إذاية الغري: أن املقصود بالفساد

باستحالة حرب اهلل : قال. اآلية ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَن الّلَه َوَرُسوَلُه  وملا تعرض لآلية الكرمية 
لعدم وجوده يف جهة حمدودة وحتكم قدرته فيها، ألن املتحاربني فريقان فكيف حيد وجود اهلل يف أحدمها دون 

فعرب بنفسه "ل هذا احلرب بأنه مواجهة رسله وأوليائه، قال باحلرف اآلخر، فاعتقاد ذلك كفر ونعوذ باهلل، مث أو 
 ...، وقد سبقت اإلشارة هلذا القول"العزيزة عن أوليائه إكبارا جلرم إذايتهم

 .1 املفسرون إن احلرابة هي الكفر وهو معىن صحيح، ألن الكفر يبعث على احلربوقد قال 

                                                           
 .814. صأحكام القرآن أليب بكر حممد بن عبد اهلل ابن العريب، اجمللد األول،  - 1
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باحلرابة يف اآلية الكرمية إهنا تدل على محل السالح واستالب قال القرطيب عندما تعرض لتبني املقصود 
َأال ِإنَّ  :أولياء اهلل حبكم اآلية الكرمية هم مال املسلم أو نفسه بإشهار السالح عليه، موضحا أن املسلمني

 َأْولَِياء الّلِه اَل َخْوف  َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزنُونَ 


آلية الكرمية هي من االيت استخلصها  أوجه التأويلومن أهم  .1
احملارب هو الذي يقطع الطريق، وينفر : فيما رواه ابن وهب عنه عدما قال)، مالك للحرابة اإلمام تفسري

 أخذ ، وإنهقتلاإلمام فليبالناس يف كل مكان، ويظهر الفساد يف األرض وإن مل يقتل أحدا، إذا ظهر عليه 
 .(لصلب، أو القطع، أو النفيفلإلمام أن يرى فيه بالقتل أو ا

هذه العقوبات من غري القطع هي اليت قرراها القوانني الوضعية بعد أزمنة الحقة، وأورد عن مالك أيضا  
أن املسترت بأخذ أموال الناس واهديد أرواحهم كل ذلك لإلمام سلطة تقديرية يف حتديد العقوبات اليت ميكن أن 

كفر بعد إميان، أو زىن : رم اهلل القتل يف مجيع الشرائع إال بثالث خصالقد حو " :مث قال القرطيب ،تطبق عليه
، وأكد أن "قطع طريق: أي شرك، وقيل( أو فساد يف األرض)بعد إحصان أو قتل نفس ظلما، وتعديا 

من قتل نفسا أو انتهك " :ابن عباسمث قال خصوص بين إسرائيل بالذكر بسبب كثرة ما استحدثوا من القتل، 
وفيه أيضا أن إمث قاتل فرد واحد كمثل إمث قاتل الناس  "مجيعا وانتهك حرمااهمهو مثل من قتل الناس  ،حرمااها

 .مجيعا

هذه هي املكانة اليت وضع اهلل فيها قاتل النفس أو من اعتدى عليها وهذا يبني موقف اإلسالم من هذه 
 ؛هايلعكمه جتاهال حلالفتنة اليت تسمى إرهابا، واليت ألصقت باإلسالم ظلما و 

 األقوالمن خالل استعراض  ا اهلل يف شأهنمنزهلأوتنجلي التعريفات اليت أعطيت للمحاربني واألحكام اليت 
: مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لقد قالفآية احلرابة املذكورة أعاله،  الواردة يف شأن أسباب نزول

ويسعى يف األرض بالفساد، قال ابن املنذر قول أن هذه اآلية نزلت فيمن خرج على املسلمني يقطع السبيل 
إذ أصبح منذ كان سببا يف نزول هذه اآلية ،  2بوفد عرينة وقال الليث بن سعد ما فعله النيب ، مالك صحيح

عاتبه رب العزة، ملا قطع الذين سرقوا لقاحه  إن رسول اهلل : قال أبو الزناد ،رتدال جيوز التمثيل بامل انزوهل
 رتكب مثل هذه اجلرمية،مبزل  يبني اجلزاء الذي ينبغي أن ين ،ومسل أعينهم بالنار فأنزل اهلل تعاىل توضيحا كافيا

 .فلما وعظ وهنى عن املثلة مل يعد: قال أبو الزنادمث 

تلفوا فيه أيضا فبعضهم قال يعاقب على قدر جرمه، فإن أخذ املال وقتل قطعت أما عقاب احملارب فاخ
وهذا كله إذا مل يتب قبل  ،نفي ،خذ املال ومل يقتلأيده ورجله، وإن قتل النفس قتل، وإن مثل مثل به، وإن 

 .القبض عليه

                                                           
 .من سورة يونس 65اآلية  - 1
 .خالف كثري من الروايات اليت كتبتها بالعرينيني( عرين ة)ضبطها  - 2
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وجماهد وعن مالك وأبو ثور وهو مروري عن ابن عباس وسعيد بن املسيب وعمر بن عبد العزيز 
ها اهلل جباإلمام خمري يف احلكم على احملاربني حيكم عليهم بأي األحكام اليت أو  :والضحاك والنخعي كلهم قالوا

 .مث ذكر أن مالك يرى األخذ بأيسر العقوبات ،من القتل والصلب والقطع، والنفي

إىل بلد كما تفعل  ينفون من بلد أهنموأحسن األقاويل اليت وردت يف شأن النفي ما نسب للشافعي من 
، مث عزا ملالك أنه ينفى من البلد الذي أحدث فيه اجلرمية إىل بلد آخر، اإلبعاداليوم القوانني الوضعية يف عقوبة 

وابتكر أمري املؤمنني عمر  ،مث حيبس فيه كما يفعل بالزاين، مث قال مالك أيضا ينفى من سعة العيش إىل شظفه
باعتبارها وتليب مصلحة عامة للمسلمني، فقال رضي نص بإلغائها وال  السجن بصفته مصلحة مرسلة مل حيفظ

احبسه حىت أعلم التوبة منه وال أنفيه من بلد إىل بلد حىت ال يؤذى الذين نفي إليهم كما آذى "اهلل عنه، 
 .الذين نفي عنهم، أو كما قال

ري أن يدعوهم ووجب على إذا أخاف احملاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على اإلمام قتاهلم من غف
على قتاهلم وكفهم عن أذى املسلمني، فإن اهنزموا مل يتبع منهم مدبر، إال أن يكون قد معه املسلمني التعاون 

ؤخذ ويقام عليه ما وجب جلنايته، فإن وجد يف أيديهم مال عرف صاحبه سلم يقتل، فإن كان كذلك اتبع ل
قدر عليهم  اوما أتلفوه من مال ألحد غرموه، وال دية ملن قتلوا إذإليه وإن مل يعرف له مالك فهو لبيت املال، 

، وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم من العقوبة قبل التوبة فإن تابوا وجاؤوا تائبني، مل يكن لإلمام عليهم سبيل
وابن ثور ألوليائه، جيوز هلم العفو واهلبة كسائر اجلناة من غري احملاربني، وهذا مذهب مالك والشافعي 

 .1وأصحاب الرأي

دم املسلم وماله، أما عن أقوال املذاهب الفقهية يف ذلك فنضرب أمثلة  حرمة هذا عن أصول عظمة
 .خمتصرة من آرائهم واجتهادااهم يف املوضوع

جسدت أصال لتبني أحكام القصاص الوارد  استعرض ابن قيم اجلوزية مجلة من اآلثار واألحاديث عنه 
ة، من حيث القتل والدية واحلبس وهي مبادئ أقراها كلها القوانني الوضعية، التزاما بأحكام يف اآلية الكرمي

الشرائع اإلهلية اليت سبقت إىل سن أحكام مفصلة، ومتتابعة حلفظ حق اإلنسان يف العيش والعمل والكرامة، 
 .دنياوجعلت تعمد املس هبا يعرض لغضب اهلل يف اآلخرة وأفدح العقوبات البدنية يف ال

: فقال: عن األمر والقاتل سئل رسول اهلل : "بن القيم يف أعالم املوقعني قولهاومن األمثلة اليت ساقها 
إن هذا : رجل فقال ذكره أمحد، وجاءه « مر تسع وستون، وللقاتل جزءآلقسمت النار سبعني جزءا، فل»

اذهب فاقتله كما قتل أخاك، فقال له الرجل، اتق اهلل واعف عين فإنه أعظم ألجرك »: قتل أخي فقال 

                                                           
 .بتصرف يف العبارات واحلفاظ على املعىن 788و 784. ، ص0أحكام القرآن للقرطيب، جملد  - 1
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فسأله فأخربه مبا قال له بأنه إذا أمسك الرجل وقتله اآلخر  وخري لك يوم القيامة، فخلى عنه فأخرب النيب 
 .«يقتل الذي قتل وحيبس الذي أمسك ذكره الدارقطين

 .1فأمر به أن يرض رأسه بني حجرين، متفق عليه ،بني حجرين ورفع إليه يهودي ر ض  رأس جارية

 .و داودبأن شبه العمد مغلظ، مثل العمد، وال يقتل صاحبه ذكره أ وقضى 

بأن  :قال مالك ،القوانني اجلنائية من اجلرائم اليت تتعلق باحلق العاموترى املالكية إقرار ما أصبحت تطبقه 
 .2القذف ال تصلح فيه الشفاعة بعد أن يرفع إىل اإلمام أو الشرطة أو احلرس إال أن يكون سرتا

ويف سبل السالم حملمد بن إمساعيل الكحالين مث الصنعاين املعروف باألمري يف شرح بلوغ املرام ما 
ن قتل يف حرم اهلل، أو م: ن أعىت الناس ثالثةإ»: قال عن ابن عمرو رضي اهلل عنهما عن النيب : ملخصه

أن هؤالء الثالثة أزيد يف العتو أخرجه ابن حيان يف صحيحه، وهو دليل على  «قتل غري قاتله، أو قتل لذحل
وورد يف التغليظ يف الدية حديث عمرو بن شعيب مرفوعا بلفظ قتل شبه العمد مغلظ : "من غريهم إىل أن قال

رواه أمحد وأبو  "حلناس فتكون دماء يف غري ضغينة وال محل سالوذلك أن ينزو الشيطان بني امثل قتل العمد، 
 .داود، والثاين من قتل غري قاتله

عقل أهل الذمة "، قال رسول اهلل : وقال يف مكان آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
هذا ورواه أمحد واألربعة، ولفظ أيب داود دية املعاهد نصف دية احلر، وأصرح أحكام " نصف عقل املسلمني

من وىف بذمته أخرجه عبد الرزاق  أوىلأنا : قتل مسلما مبعاهد، وقال: املوضوع ما قاله األمري أن النيب 
 .مرسال

وقال  ،كما يف هذا احلديث  األول أهنا نصف دية املسلم: وفيه أن للعلماء يف دية املعاهد ثالثة أقوال هي
اخلطايب يف معامل السنن أن هذا أرجح األقوال، وهو منسوب لعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبري، وإليه ذهب 

 .3مالك، وابن شربمة وأمحد بن حنبل، ونسب ألمحد أنه إذا كان القتل عمدا مل يقدر به، ولكن تغلظ الدية

ديته دية املسلم، وروي ذلك عن عمرو ابن مسعود وأبني األقوال : وقال سفيان الثوري، وأصحاب السنن
نَ ُهْم مِّيثَاق  َفِديَة   : لقوله تعاىلدية كدية املسلم  أهناما  استند إليه احلنفية من  َنُكْم َوبَ ي ْ َوِإن َكاَن ِمن قَ ْوٍم بَ ي ْ

، وأخرج البيهقي عن ابن جريج عن الزهري بأن ذكر الدية على إطالقه يعين إمتامهاقالوا   مَُّسلََّمة  ِإَلى َأْهِلهِ 
مثل دية املسلمني، وأجيب  كانت دية اليهودي والنصراين يف زمن النيب : عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال

 . بأن الدية جمملة
                                                           

 .دار اجليل للنشر والتوزيع والطباعة بريوت 067. ، ص 4أعالم املوقعني  - 1
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" اإلبلالنفس املؤمنة مائة من ويف "واستدل القائلون بأهنا نصف دية املسلم مبفهوم حديث عمرو بن حزم 
ن غري املؤمنة خبالفها، وبينوا هذا اجململ بقضاء لعمر فيه بدية النصراين واليهودي بأربعة آالف، أفإنه دل على 

 .1"وذكر مثله عن عثمان رضي اهلل عنهما فجعل الشافعي هذا مبينا جململ الدية ،ةويف دية اجملوسية مثاني

وهذا التضارب فيه نظر ذلك أن نص اآلية واضح يف دفع دية املعاهد، فإذا تصورنا أن لفظ الدية جممل، 
 لكن تقصي آثاره ،وإن صح وجب العمل به نشك يف صحته عنه،عمر  سيدنا الذي نسب إىلكم حلافإن 

وإذا مل يثبت هذا احلكم عن أمري املؤمنني  ،أبداا  حاد عن ظاهر نص القرآن والسنةأثبت أنه ما  رضي اهلل عنه
إىل خمصص خيصص اليهود والنصارى إذا كانوا معاهدين بنصف الدية، مث فإننا حنتاج  سيدنا عمر بن اخلطاب،

مما يسوق إىل  ،م كل هذا فإن النص القرآين واضحرغعليهم، و  يحنتاج أيضا إىل دليل يثبت تفضيل اجملوس
، إذ كيف يتصور أن أمري املؤمنني عمر بن الشأن إىل عمر وعثمان يف هذاالقول إىل عدم صحة ما نسب 

الدليل القطعي يف نص آية حمكمة مث يرتكه إىل اجتهاد، تثبت معامالته مع أهل الذمة عكسه،  داخلطاب جي
 م أماكن عباداهم وأظهر هلم من مساحة اإلسالم ماأ منهم واحرت و فهو الذي فرض هلم معاشا من بيت املال، 

 لو أن"وهو الذي قال يف حديث آخر مروي عنه  بدون دليل؟ فكيف يرتك ظاهر نص اآلية للتشدد ،أدهشهم
ومما يرتجم املساواة بني املسلمني واملعاهدين يف الديات ما رواه سهل ". صنعاء اجتمعوا يف قتله لقتلهم به أهل

ء قومه، أن عبد اهلل بن سهل وحميصة بن خثعمة وعبد اهلل بن ساعدة بن عامر األنصاري عن رجال من كربا
بن مسعود خرجا إىل خيرب من جهد أصاهبما، فأتى حميصة فأخرب أن عبد اهلل بن سهل قد قتل وطرح يف عني 

واهلل ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرمحن بن : أنتم واهلل قتلتموه، قالوا: فأتى حميصة يهود فقال
إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا حبرب، فكتب رسول اهلل »: قال ى النيب سهل، فلما قصوا أمر قتله عل

  واهلل ما قتلوه، فقال النيب إىل اليهود بذلك فردوا عليه كتابة بأهنم  أحتلفون، وتستحقون )حمليصة وصحبه
ال مل حنضر ومل نشهد، ويف بعض روايات البخاري أنه عليه الصالة والسالم طلب منهم : قالوا( دم صاحبكم؟

الة والسالم أحتلف لكم اليهود، قالوا ليسوا مسلمني ويف رواية قالوا ال اإلدالء ببينة فأعوزاهم، قال عليه الص
 ؛«من إبل الصدقة ، فبعث إليهم مائة ناقةاه رسول اهلل نرضى بإميان اليهود، فود

ميكن أن نستخلص فإنه بقطع النظر عن اخلالفات الناجتة عن ثبوت القسامة بناء على هذا احلديث، و 
من املعاهدين يف إثبات الدية مع املسلم، واملساءلة وحىت مساواة غري املسلم : من معانيه عدة أحكام منها

لذريعة عدم  اسد بفعل املتهم،بيت املال حيل حمل اجلاين عند ثبوت اجلرم، وعدم القطع القصاص ومنها أن 
ويؤخذ منه أيضا حرص ويل األمر على توازن حجج  ...متاسك اجملتمع الذي يعيش حتت راية دولة اإلسالم

 .اإلثبات بني املسلم واملعاهد، ليتم االستقرار النفسي للمعاهد
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األرض وحرية العيش بأرض املسلمني حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل وق ويعزز هذه املساواة يف حق
، «من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما»: قال عنهما عن النيب 

 .أخرجه البخاري، ورواه بنفس املعىن أبو داود والنسائي

وعند الرتمذي من حديث أيب هريرة، وعند البيهقي يف رواية صفوان ابن سليم عن ثالثني من أبناء 
أحضانه ليتعايش هذه األحاديث واآلثار داللة ال تقبل البينة املعاكسة على أن اإلسالم يفتح  معاينالصحابة 

 .كل معاهد حيرتم أمن املسلمني ودماءهم وأمواهلم  تهدول يف

األوىل أنه دليل على أن من مل يعرف قاتله، فإنه جتب : هذا احلديث فيه مسألتان)السالم أيضا ويف سبل 
إن كان ": الظاهريةمن غري أميان القسامة، وقد اختلف يف ذلك، فقالت  هفيه الدية على العاقلة، وظاهر 

ميان والدية وإن كانوا احلاضرون الذين وقع بينهم القتل منحصرين لزمت القسامة، وجرى فيها حكمها من اإل
 .1("غري منحصرين لزمت الدية بيت املال

 :وناقش األمري قتل املسلم باملعاهد نقاشا نقتطف منه الفقرات التالية

والثالثة عدم قتل املسلم بالكافر املعاهد وأنه ال يقتل ذو عهد يف عهده فذوا العهد الرجل من أهل دار 
: منه، فلو قتله مسلم فقالت احلنفيةأحمرم على املسلم، حىت يرجع إىل ماحلرب يدخل علينا بأمان، فإن قتله 

يقتل املسلم بالذمي إذا قتله بغري استحقاق، وال يقتل باملستأمن، واحتجوا باحلديث وال ذو عهد يف عهده، مث 
لذمي ومفهوم حريب أنه يقتل با: "ذهب يف التحليل، الستخراج دليل يفرق بني الذمي واملؤمن إىل أن قال

 ".بدليل مفهوم املخالفة

أنا أوىل : )قتل مسلما مبعاهد وقال: "أن النيب : اليماينويبقى بني احلجج ما روي عن عبد الرمحن بن 
 .2أخرجه عبد الرزاق مرسال( من وىف بذمته

، وسهيل بن عمر صلح احلديبية بني النيب : وأهم أصل حملاولة التعايش بني املسلمني وغريهم، هو
 .ممثل مشركي مكة آنذاك بصفته

ويف هذا الصدد، وضح ابن القيم يف كتاب أعالم املوقعني حتت عنوان، السياسة الشرعية، املساطر اليت 
ها تنفيذ القصاص والديه، وما يتحمله اجلاين، والعاقلة، وما جيب أن ينفرد به ويل األمر من إنزال وفقجيب 

يته املتميزة املبادئ العامة، ملختلف احلدود والتعازير، وختم من خالل منهجالعقوبات باجلاين، ملخصا بذلك 
العمل : الفقهاء، فقال ابن عقيل جرت مناظرة بني أيب الوفاء ابن عقيل، وبني بعض: ذلك مبا مضمونه

: بالسياسة الشرعية هو احلزم، وال خيلو منه إمام، وقال اآلخر ال سياسة إال ما وافق الشرع، فقال ابن عقيل
                                                           

 .547. ، ص5. جسبل السالم تأليف حممد بن إمساعيل الكحالين املعروف باألمري،  - 1
 .545. ، ص5. سبل السالم تأليف حممد بن إمساعيل الكحالين املعروف باألمري، ج - 2



17 
 

من الفساد، وإن مل يشرعه الرسول  السياسة ما كان من األفعال حبيث يكون الناس أقرب إىل الصالح وأبعد
  وال نزل به وحي، فإن أردت بقولك ال سياسة إال ما وافق الشرع فصحيح، وإن أردت ما نطق به الشرع

 بالسري، ولو مل  جيحده عاملفغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من اخللفاء الراشدين من القتل واملثل ما ال
ملصاحف كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة، وكذلك إحراق علي كرم اهلل وجهه الزنادقة يف يكن إال إحراق ا

مث علق على هذا ابن القيم بعبقريته ومعرفته اليت حتالف التوفيق دائما ، األخاديد ونفي عمر نصر بن حجاج
فهام، وهو مقام ضنك يف معرتك صعب، فرطت فيه أام، ومضلة هذا موضوع مزلة أقد: وذلك مبا ملخصه

وا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة ال تقوم ء  ر  ج  طائفة فعطلت احلدود، وضيعت احلقوق، و  
العباد، وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من الطرق اليت يعرف هبا احملق من املبطل وعطلوها مع مبصاحل 

 .1لناس هبا أهنا أدلة حقعلمهم وعلم ا

آفاقا مرتامية األطراف متكنه من  اإلسالميإن املوروثات التارخيية تفسح أمام الناظر يف تاريخ التشريع 
جتاوز الفكر اإلسالمي لكل القيود اليت ميكن أن حتد من استخدام تثبت مدى  ،قناعة ال تقبل البينة املعاكسة

ومقاصده ما جيعل الباحث واألستاذ والقاضي واملفيت كل  اإلسالمياملواهب لتستخرج من فحوى التشريع 
الذي كان األصل األول لسن املفاتيح واملنطلقات لكل  ،واحد منهم له ما يغنيه ويشد أزره يف هذا التشريع

الذي مكنه  ،أطراف أفق البحث العلميباإلنسان إىل أقصى  اليت ارتقتالعلوم، اليت أعطت الوثبة احلضارية 
استخراج املعارف من ضحاضح جمهول مل يبحث له عن دالئل ترشد إىل مغيباته لرتصد خلدمة اإلنسانية،  من

إىل نتائج جهده مفتقدا وملا ختلى عن ذلك وحترر من تربية هذا اهلدي الذي سن له تلك املفاتيح، وصل اليوم 
ساحبا يف  أصبحتلك القيم كانية جتاوز وكلما سولت له نفسه إم ،ورفاهيته هالقيم الكفيلة بتكريسها خلدمة أمن

ما أسس مفكرو اإلسالم أصوال يدرس حتتها  قدالفتك، والظلم، و القائد إىل ل الرذائل املسببة يف االهنيار حاأو 
تلك سموا ف ،تدين القيم اإلنسانية بسبب حدوثهامن ما ينجم عنها و حيول دون وقوع العواقب الوخيمة 

 ؛اإلنساينجمرى كونه  عرب بالسياسة الشرعية اليت يف ظلها مت احرتام كل مكاسب اإلنسان اإلجراءات والدروس

يكرس هذه املعاين كلها هو أن مدار كليات الشريعة على ضرورة عصمة دم املسلم وماله، ونسله ومما 
الشرعية أناطوا هذه العصمة بالتكاليف  نالشاطيب الذي يعترب من بني األوائل الذيقال فيها وعقله، 

قسم تلك و الشارع يف هذه الكليات، كل التكاليف ترجع إىل ضمان مقصد   أن: "ما ملخصهومقاصدها، 
أن تكون : املقاصد إىل ثالثة هي اليت اطردت على إقرارها مجيع الكتب واألنظمة األصولية، وملخصها

قدت اختلت تلك املصاحل، وتفشي ضرورية، ومعناها أهنا البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، حبيث إذا ف
املفاسد اليت جتر إىل اختالهلا والعمل على مراعااها وحفظها الفساد والتهارج، وعم اخلسران والفوضى، فيلزم درأ 

نبذ البدع اليت تشوه تطبيق الدين تعلى تربية إسالمية راسخة،  هسيتأسببكل ما يصوهنا، والثاين حفظ الدين 
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ال يتم احلفاظ ينحرف عن توحيد اخلالق مبشاركته يف األلوهية، ومقامسته يف العبودية، و على حقيقته، وجتعله 
 على الدين الصحيح إال بنبذ تلك الكبائر واملخالفات، اليت أصبحت شائعة يف كثري من اجملتمعات اإلسالمية

والتطبيق الكامل والدائم  ، ويف املقابل يتم احلفاظ على الدين احلق بالنطق بالشهادتني، والعمل حبقها،اليوم
، والتقيد بكل شروط هذه الفرائض الزكاة، والصيام واحلج، وما يكمل ذلك من دراسة أحكامألحكام الصالة و 

النفس والعقل من  وأما شطر هذه الواجبات الثالث فهي العادات وراجعة إىل حفظ. ممارسة تلك الواجبات
لعبادات واجلنايات، وجيمعها األمر باملعروف والنهي عن بواسطة العادات، وا هاىل حفظجانب الوجود، وإ

املنكر، وهذا يرتبط مبصلحة اإلنسان مع غريه كانتقال األمالك بعوض أو بغري عوض بشرط االختيار والرضى، 
ما يدرأ ذلك االبطال، ويتالىف تلك املصاحل،  " :أيضاقال  ،ذكرها شرع يفوملا ملعامالت، أو نزع الرضى عن ا

 .1"والديات للنفس، واحلد للعقل، وتضمني قيم األموال، والقطع، وما أشبه ذلك كالقصاص،

 .حفظ الدين، والنفس، والنسل، واملال، والعقل: وجمموع الضروريات مخسة هي

، حصر املقاصد يف هذه اخلمسة ثابت بالنظر للواقع وعادات امللل والشرائع باالستقراء: )شارحه: قال
م بواجبه، فإذا مل تراع رفع احلرج عند توفر الضيق املؤدي إىل عجز املكلف عن القياوأما احلاجيات فدورها 

وهي جارية يف العبادات والعادات ": دخل على املكلف احلرج واملشقة، ومها منافيان ليسر الدين، قال الشاطيب
وقد  (حبكمها األصليةواملعامالت واجلنايات فهذه املراتب ينضوي حتت كل واحد منها مراتب تكميلية مل ختل 

 :نظمها تلميذه ابن عاصم يف مرتقى األصول بقوله

 مقاص                     د الش                     رع ث                     الث تعت                     رب
 واتفق                             ت يف ش                              أهنا الش                              رائع
 وه                         و ال                         ذي برعي                         ه اس                         تقرا
 وذل                   ك حف                   ظ ال                   دين مث العق                   ل

 

 وأص                   لها م                   ا يف الش                   ريعة اس                   تقر 
 إن ك                       ان أص                       ال وس                       اه ت                        ابع
 ص                    الح دني                    ا وص                    الح أخ                    رى
 وال                      نفس وامل                      ال مع                      ا والنس                      ل

 
 :إىل أن قال

 ي ويف الض                                               روري واحلاج                                               
 

 ي م                  ا ه                  و م                  ن تتم                  ة األصل                   
 

بأن : بني الشاطيب وغريه أن الضروريات، واحلاجيات، والتحسينيات مقاصد الشرع حمفوظة هبا، مث قال
ات شرعت لالزدجار بهذه الكليات ال يرفعها ختلف آحاد اجلزئيات، ومن أمثلة ذلك يف الضروريات، أن العقو 

ضرورة احلفاظ على الضروري يف فإذا طبقت العقوبة، ومل حيصل االزدجار، فإن ذلك ال يرفع من التأكيد على 
                                                           

، بعناية الشيخ 056-058. املوافقات أليب إسحاق الشاطيب، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، اجمللد األول، ص - 1
 .بع دار املعرفةإبراهيم رمضان، ط
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إليه، أما احلاجيات، فهي إجراءات، وضعها الشارع لرفع مشقة توفرت مظنة حصوهلا، وقت يستلزم االلتجاء 
ميكن للمسافر أن يلتجئ إليها والفطر كلما دخل يف  حىت ولو مل حتصل، كقصر املسافر وصومه، فإهنا رخصة

السفر املبيح لذلك وكذلك املريض يطبق رخصة الفطر عند مظنة زيادة املرض بالصيام، وأما يف التحسينيات 
فإن املوافقات ضرب هلا مثال، فإن الطهارة شرعت للنظافة على اجلملة مع أن رخصة التيمم ختالف ذلك، مث 

األمر اجلزئي، إذا ثبت كليا فتخلف بعض اجلزئيات على مقتضى الكلي ال خيرجه عن كونه   ألن: )قال باحلرف
 (.كليا

ىل ذلك أشار إمث بني أن هذه القواعد الثالث جارية يف العادات والعبادات، واملعامالت واجلنايات و 
 :مرتقى األصول بقوله

 وه                           ي تعب                           دات أو ع                           ادات
 

 الت مث جناي                                                ات معام                                                 
 

هذه اإلشارات األصولية هو أن نبني أن دم املسلم، وماله وعرضه، ونسله، ودينه، كليات الذي يهمنا من 
إال إذا ارتكب فعال من  مشمولة حبماية القواعد اإلسالمية، ومل تبح ألي كان النيل منها، أو من بعضها،

ري باملخالف غري من النصوص اليت شرعت احلدود، علما بأن إنزال العقاب الزج صاألفعال املعاقب عليها بن
مسموح بتطبيقه شرعا إال من طرف ويل األمر، أو من ينوب عنه حىت ال يفتح إقدام األفراد على أخذ ثأرهم 

ذلك من زعزعة أمن األمة اإلسالمية، عن انتشار الفوضى بني الناس، وما ينجم ملا يسببه ذلك من بأنفسهم، 
َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ   :اهلل جل جالله إذ قال ،رض املسلممشموالت تلك الكليات عِ ومن بني 

 ُهُم اْلَفاِسُقونَ  َلْم يَْأتُوا بَِأْربَ َعِة ُشَهَداء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانِيَن َجْلَدًة َواَل تَ ْقبَ ُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأبًَدا َوُأْولَِئكَ 
1. 

ويسمى أيضا االفرتاء والكذب، وهو من الكبائر واملوبقات، ولعظمة جرمه أوجب اهلل فيه احلد، إال أن 
القاذف إن نسب غريه للكفر مل حيد ولكن يؤدب، أما إن نعته بالزىن، أو بأنه ولد زىن فإنه يقام عليه احلد 

القذف األعم نسبة آدمي غريه لزنا، : لهمثانني جلدة بنص القرآن، يف اآلية أعاله، ونسب اخلرشي البن عرفة قو 
البلوغ والعقل، واثنان : أو قطع نسب مسلم، وله شروط أوصلها اخلرشي إىل عشرة منها إثنان يف القاذف ومها

" احلرية"ط فيه تشرت نفي نسب بيف املقذوف، ومها نفي النسب، والزنا وستة يف املقذوف، لكن إن كان 
 .2القذف بالزنا أربعة البلوغ، والعقل، والعفة، واأللةواإلسالم فقط، ويزاد عليهما يف 

عند تفسري اآلية السادسة من سورة النور اليت تقدم ذكرها استعرض القرطيب نفس الشروط العشرة، اليت و 
بينما الشافعي اقتصر على أن  ،ها اخلرشي، مبينا أن مالكا سوى بني القذف بالتصريح أو التلويحطرداست

يَا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن َأبُوِك اْمَرَأ  قابل للتأويل حىت يلزم منه احلد، وقال حكاية عن مرم يكون تصرحيا غري 
                                                           

 .56. ، ص5. ، ج"شرح اخلرشي على خمتصر خليل بن إسحاق" - 1
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 َسْوٍء َوَما َكاَنْت أُمُِّك بَِغيًّا
البغاء، أي الزنا وعرضوا ملرم بذلك، ولذلك قال فمدحوا أباها ونفوا عن أمها  1

 َوِبُكْفرِِهْم َوقَ ْوِلِهْم َعَلى َمْرَيَم بُ ْهَتانًا َعِظيًما : اهلل مبينا كذهبم وضاللتهم عن الطريق املستقيم
البهتان  2

 .العظيم هو التعريض

منهم، فإن سعيد بن  وإذا كان اجلمهور على أنه ال حد على من قذف رجال من أهل الكتاب أو امرأة
املسيب، وابن أيب ليلى قاال بأن عليه احلد إذا قذف نصرانية حتت مسلم وبعد سرد طويل قسمه إىل عدة 

واختلف العلماء يف حد القذف هل هو من حقوق اهلل تعاىل أو حقوق : )فقرات قال يف السابعة منها
 قول مالك والشافعي، والثالث قول بعض اآلدميني، أو فيه شائبة منهما األول قول أيب حنيفة، والثاين

 (.املتأخرين، وفائدة اخلالف أنه إذا كان حقا هلل تعاىل وبلغ اإلمام، أقامه وإن مل يطلب ذلك املقذوف
  

                                                           
 .55سورة مرم آية  - 1
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 المبحث الثالث
 لجهاد ومن له حق إعالنهلمن يتوجه با

الواردة فيه، قال اهلل أي مسلم للنصوص القطعية الداللة عظم ثوابه أو ينكر يف وجوب اجلهاد ال يشك 
 ِإنَّ الّلَه اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم بَِأنَّ َلُهُم الَجنََّة يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل الّلهِ  :  يف كتابه العزيز

ْرآِن َوَمْن َأْوَفى بَِعْهِدِه ِمَن الّلِه فَاْسَتْبِشُروْا فَ يَ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ِفي الت َّْورَاِة َواإِلنِجيِل َواْلقُ 
 .1 بِبَ ْيِعُكُم الَِّذي بَايَ ْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
بل رمست مساطره، وأسبابه والتزاماته، حىت يؤدي هدفه من   هذا القتال مل يرسم اعتباطا ومل ينزل فوضاء،

اإلهلية ولكن كف املعتدى أوال، وفرض مكانة اإلسالم على جمتمعات تقامستها الوثنية، مع املنتسبني للديانات 
 على اجملاهرة بعداء اإلسالم اوتعصب حمرفوه ،أيدي التالعب اعبثت هب نصوص منأصحاهبا  ما بني أيدي

َوَقاتُِلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه  : تعاىل اهلل قال ،املكانة الالئقة به يف خضم هذا التناقض فرضفكان البد من  ،ثانيا
َواقْ تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهم مِّْن  الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َواَل تَ ْعَتُدوْا ِإنَّ الّلَه اَل ُيِحبِّ اْلُمْعَتِديَن 

َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َواَل تُ َقاتُِلوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يُ َقاتُِلوُكمْ َحيْ  ِفيِه فَِإن قَاتَ ُلوُكْم  ُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفت ْ
 .2 فَِإِن انتَ َهْوْا فَِإنَّ الّلَه َغُفور  رَِّحيم   فَاقْ تُ ُلوُهْم َكَذِلَك َجَزاء اْلَكاِفرِيَن 

الكتاب والسنة، هي الدعوة إىل اهلل باليت هي  :األولني هاملسلمات اليت خلدها اإلسالم بنصوص أصليمن 
يَا َأي َُّها النَّاُس 4 ،    َوُقوُلوْا لِلنَّاِس ُحْسناً  3 ،  َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ   :وذلك بقوله أحسن،

ُهَما رَِجااًل َكِثيرًا َوِنَساء َوات َُّقوْا الّلَه ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ مِّن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
 الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا

5. 

التعايش واملساواة واألمن جلميع أفراد فبعد أن عمت دعوته اليت من خالهلا رسم السلوك الذي يضمن 
أخذ يضع هلم مناهج تسيري احلياة، باحرتام نفس  ،البشرية، وعندما تكون اجملتمع املسلم أول مرة يف املدينة

وأصبحت هي الكليات اخلمس اليت تعمل كل الشرائع من أجل حفظها،  ،اإلنسان وماله ونسله وعرضه ودينه
اليت قذفت هبا شريعة اإلسالمية هي أشد الكتب السماوية وأحرص القوانني تكون ال أنفال غرابة إذن يف 
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َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس بِالن َّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواأَلنَف بِاألَنِف َواأُلُذَن  جتارب احلياة، احرتاما هلا  وََكَتب ْ
 .1 َصاص  بِاأُلُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َواْلُجُروَح قِ 

دعوة تكفل سعاديت  ضمنفبعد أن وضع منهج الدعوة ومسطرة تعايش بين خمتلف األجناس البشرية 
يضع معامل اجلهاد يف سبيل اهلل أخذ ،  ، مث رسم املبادئ اليت حتصن دم املسلم وماله وعرضه الدنيا واآلخرة

رك      رت جهات الش   عندما تآممل يعلن إال  د، و  مبينا أنه ال يتم إال ردا على اعتداء أو جوابا على نكث عه
: فقال اهلل جل جالله  ، أصبح اجلهاد واجبا دفاعا عن النفس والعقيدة والبقاءفالم        والكفر آنذاك على اإلس

  َِنُة َأَشدُّ م َن اْلَقْتِل َواَل تُ َقاتُِلوُهْم ِعنَد َواقْ تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهم مِّْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفت ْ
 اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يُ َقاتُِلوُكْم ِفيِه فَِإن قَاتَ ُلوُكْم فَاقْ تُ ُلوُهْم َكَذِلَك َجَزاء اْلَكاِفرِينَ 

2. 

أن اإلسالم هنا عن االعتداء وبدء املسلمني بقتال العدو  صهقال حممد علي الصابوين يف تفسريها ما ملخ
 أول ما الراءة، أو باآلية اليت بعدها، والقتألن اهلل ال حيب املعتدين مث بني اخلالف احلاصل يف نسخها بسورة ب

يب عهد الناملشركني احلرام، ونكث  بيت اهلل كان ردا على إخراجهم أول مرة من  إمنا وصحابته قام به النيب 
 وقطع  ،الذي عاهدهم، وقتل رسله، واجملاهرة بعداء الدعوة اإلسالمية وحتريض السفهاء على النيل منها

أن ملك قوم أو مجاعة كافرة، أبدت رغبتها يف التعايش مع آنذاك الطريق على قوافل املسلمني، ومل يثبت 
أو أحد أصحابه من بعده،  ذلك أو نكثه هو  دمن ربه، فر  الرسول حسب اخلطة اليت تلقاها  اإلسالم

مساحة اإلسالم وضعت هلم الشروط اليت جيب مراعااها عند ما إمعانا منها يف احلفاظ على  مث إن الشريعة
يتحقق حبسب الشروط اليت توجب جهادهم وجب استمرار اجلهاد حىت  األعداء تنشب احلرب بينهم وبني

تكسر شوكتهم وال يبقى شرك حىت قاتلوا احملاربني " :وهذا ما أشار إليه الصابوين حيث قال ،نصر اإلسالم
فَِإِن انتَ َهوْا َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى  " على وجه األرض، ويصبح دين اهلل هو الظاهر العايل على سائر األديان

 الظَّاِلِمينَ 
ال فال تبدؤوهم بالقتال فإن بدؤوكم بالقتال فلكم فإن انتهوا عن الشرك فال تعتدوا عليهم، مث ق 3

 .4"حينئذ قتاهلم فإهنم انتهكوا حرمة بيتكم ومقدساتكم، والبادئ بالشر أظلم

َوقَاتُِلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َواَل تَ ْعَتُدوْا ِإنَّ الّلَه اَل ُيِحبِّ  السابقة اآلية قال الطربي يف 
اختلف أهل التأويل يف تأويل هذه اآلية، فقال بعضهم هي أول آية، نزلت يف أمر املسلمني   اْلُمْعَتِدينَ 

بقتال أهل الشرك، وقالوا أمروا فيها بقتال من قاتلهم من املشركني والكف عمن كف عنهم مث نسخت برباءة، 
،  إىل آخرها  ...َوقَاتُِلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه   قوهلم يف اآلية الكرمية ماعة من الصحابة منهم ابن زيدجلمث عزا 
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 بَ َراءة  مَِّن الّلِه َوَرُسوِلِه ِإَلى الَِّذيَن َعاَهدتُّم مَِّن اْلُمْشرِِكينَ  قرأ فخة   خ هذا وهذه الناس     قال نس
  حىت بلغ

   ِإنَّ الّلَه َغُفور  رَِّحيم  1. 

اجلهاد يف اإلسالم ابتدأ بالرد على اعتداءات املشركني  فرضيف كتب السنة توضيح شايف يثبت أن لكن 
 وقطع الطرقات عليهم؛ غدرهمعلى املسلمني و 

وللحرص على جعله وسيلة ختدم تأسيس الدولة اإلسالمية، والنأي به عن الفوضى جعلت إعالنه وتنظيم 
يف كل األمور ويف  الطاعة لإلمام واإلمتار بأوامره لسنة علىولقد ركزت اأموره من اختصاص ويل األمر، 

أخربنا شعيب،  ، حدثنا أبو اليمان"باب يقاتل من وراء اإلمام ويتقي به: "قال يف البخاريمقدمتها اجلهاد، 
حنن " :يقول ن األعرج حدثه أنه مسع أبا هريرة رضي اهلل عنه، أنه مسع رسول اهلل حدثنا أبو الزناد ع

وهبذا اإلسناد من أطاعين فقد أطاع اهلل ومن عصاين فقد عصى اهلل، ومن يطع األمري فقد  "ون السابقوناآلخر 
أطاعين، ومن يعص األمري فقد عصاين، وإمنا اإلمام جنة، يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى اهلل وعدل، 

 .2"فإن له بذلك أجر، وإن قال بغريه فإن عليه منه

ضرورة التقيد بأوامر ويل األمر يف السلم واحلرب، وكل إجراء يثري أي قتال أو اعتداء على  هذا احلديث يف
يدرج فاعله إما ضمن البغاة، أو  ،الغري دون أمره يف دائرة احلق واملشروعية فهو خروج على مجاعة املسلمني

ن مسلمني أو ذميني، أو يف ذلك حافظ آمن سكان الدولة اإلسالمية م فاإلمام، أصحاب الفنت أو اللصوصية
دولة إسالمية وقعت  أي هي واجبات ويل األمر، وبذلك ميكننا اليوم القول بأنفرعايا الدول املعاهدة لألمة، 

 على ميثاق األمم املتحدة والربتكوالت املتفرعة عنه أصبح أي فرد من رعايا تلك الدول يعيش على أدم أراضي
ه راعاياها، تدافع عنهم مع بحتصن  نه مبايوحتصجتب على ويل األمر محايته،  اا معاهدأو  مسلماا  كان  أي دولة

مع رعاياها  على قدم املساواةيف ذلك جعلتهم شريعتنا اجلامعة إذ عن أنفسهم وأمواهلم املسلمني، فتقاتل 
أبو عوانة حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا : أهل الذمة وال يسرتقونعن يقاتل "، ففي البخاري أيضا املسلمني

أن ي وىف  هلم  عن حصني عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي اهلل عنه قال وأوصيه بذمة اهلل وذمة رسوله 
 ".3بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وال يكلفوا إال طاقتهم

تلك هي إنسانية  ،هذا احلديث وغريه من أحاديث هذا الباب تثبت حقيقة أصبح أهلها موسومني بغريها
 أحكام الشريعة اإلسالمية ومساواة الناس أمامها؛
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ومما يزيد يف تأكيد إنسانية هذا التشريع القواعد اليت استنها خلوض احلرب والشروط اليت اشرتطها 
:  قال رسول اهلل : خلوضها، وأول تلك الشروط هو املبايعة ويف ذلك ما جاء يف الرتمذي عن بن عمر قال

م راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم واملرأة راعية على بيت أال كلك»
 .1 «...بعلها وهي مسؤولة عنه

أحيانا يتقاطعون تدابرا واختالفا ويتناحرون  اخللق األصول فيه أن اهلل ملا خلق: "قال شارحه األحوذي
مه فاصال، وجعله حائطا مراعيا، يعدل يف القضية ويرعى قاأنصب هلم الوايل حاجزا و فعلى احلطام ألفافا، 

يَا َداُووُد   :  وقوله  ِإنِّي َجاِعل  ِفي اأَلْرِض َخِليَفةً  :اهلل قولاتباعا ل بالسوية ويسري بالسرية الرضية، وذلك
 ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأْلَْرِض فَاْحُكم بَ ْيَن النَّاِس بِاْلَحقِّ 

2. 

خيطب يف حجة  يف حديث أم احلصني، قالت مسعت رسول اهلل : وفيه أيضا حتت باب طاعة اإلمام
يا أيها الناس اتقوا ربكم وإن تآمر عليكم عبد حبشي جمدع فامسعوا وأطيعوا ما أقام لكم  »: يقول: الوداع

 .«كتاب اهلل

من إمام، فذلك دليل قاطع على  نه البدأن الصحابة كانوا جمتمعني على إما مضمونه : قال الشهرستاين
اإلمام، ألنه يقوم بتنفيذ األحكام فلم يرتك الناس فوضى يف كل عصر من أعصرهم وقال اجلرجاين تولية وجوب 

 من أعظم مقاصد الدين؛ اإلمامإن نصب 

ملسلمني البد هلم من إمام ينفذ أحكامهم ويقيم حدودهم ويسد ثغورهم اأن  للنسفيوعزا سعيد حوى 
، وكل ادعاء لألمر أو املناداة باإلمام لشخص مع وجود 3 ...وقطاع الطريق املتغلبةويقهر  جيوشهم هزجي  و 

ويف « ن فاقتلوا األخري منهمااإذا بويع اخلليفت»:  اإلمام ويل األمر قبله يوجب قتل األخري قال رسول اهلل 
 ؛«عصاكم أو يفرق مجاعتكم قاتلوهمن أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن يشق »احلديث أيضا 

ى رجل واحد يريد أن يشق عصاكم من أتاكم وأمركم مجيع عل»:  أورد مسلم والنسائي عن رسول اهلل 
 .«أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه

، ولكن كون اهلل حرم 4"إال أين مل أقاتل الفئة الباغية مع علي على شيء أسىمل أجد "وعن ابن عباس 
نه أمرنا أال نكلمه باحلق ونأمره به، بل اهلل حرم علينا قتاله وأوجب علينا نصحه أال يعين علينا قتال إمامنا 

 .واالحنراف يف اجلورووعظه وأمره بالعدل وعدم طاعته 
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لشمس  ،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة، وشرحه الكبري اوأما شروط اجلهاد فقال فيه
ويشرتط لوجوب اجلهاد "الدين أليب الفرج عبد الرمحن بن الشيخ أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي 

 .1اإلسالم والبلوغ والعقل واحلرية والذكورية والسالمة من الضرر ووجود النفقة: سبعة شروط

قال  :ود ونصه عن أيب هريرة قالوفيه الدعاء إىل اجلهاد مع األمري الرب والفاجر للحديث الذي رواه أبو دا
: وأورده بلفظ آخر عن أنس إىل أن قال« كان أو فاجر    اجلهاد واجب عليكم مع كل أمري بر  » : رسول اهلل 

 ؛«وألن ترك اجلهاد مع الفاجر يفضي إىل قطع اجلهاد وظهور الكفار على املسلمني واستئصاهلم»

و القائد إذا عرف باهلزمية وتضييع املسلمني، وإمنا يغزى مع لكن قال أمحد ال يعجبين أن خيرج مع اإلمام أ
يغزى معه إمنا ذلك يف  ،من له شفقة وحيطة على املسلمني، فإن كان القائد يعرف بشرب اخلمر والغلول

 .2«إن اهلل ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»:  ى عن النيب و نفسه، وير 

واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، وينبغي أن يبدأ مث قال وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام 
بأطراف البالد فريتب أمورهم ويؤمر يف كل ناحية أمريا يقلده أمر احلروب وتدبري اجلهاد، ويكون فيه أمانة ورفق 

 ؛3ونصح للمسلمني

واز والبد من إذن اإلمام  وحكم املبارزة اجل: "املبارزة من إذن اإلمام، وهي كما قاليف قال الزرقاين البد 
شرتط فيها إذن اإلمام فما بالك جبيش من ي يف واقعة دامهة باغتهم هجوم مفاجئحىت ولو " ال كان عدال أو

فليس من  ،وأقل أحواله هو إشهار احلرب مع اجملتمع الذي استهدفه ،املسلمني ميكن أال يرجع منه أحد
 .4اإلماماملصلحة اإلسالمية أن خيرج فيه أحد بغري إذن 

يف إال  اجلهاد، أن نبني بأن اجلهاد ال يكون  ليت استعرضنا فيها صورا من أحكامغايتنا من هذه اجلمل ا
الكفار واملشركني، وأنه ال يكون إال بعد نكث عهد أو التنكر لدعوة والتمادي يف عدم قبول الدخول يف 

عدم قتل النساء و منها عدم الغزو بليل  :اإلسالم وأنه يرسم أساليب حضارية يف الطرق اليت يتم عليها
إىل غري ذلك من اإلجراءات اليت حدداها الشريعة ملمارسة اجلهاد،  ،والصبيان، وعدم قتل األسري والرمحة به
يريد إزهاق األرواح وإتالف  عام   ني الذين تنطلق ختطيطااهم من قصد  واليت كلها تناقض حالة عمليات اإلرهابي

بأساليب حترمها الكتب السماوية والقوانني الوضعية، ونسبة أصحاهبا للتقيد بأحكام  ،األموال أو هنبها
من ن ما يقومون به ال شك أاإلسالم، يستحيل مع وضوح القرآن والسنة وأقوال الفقهاء يف هذا الصدد، و 
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ئرة الشك هؤالء أساءوا إىل كل مسلم جبعله حتت دافأعدائه الكفار،  مراتامؤ أعمال أشد على اإلسالم من 
وجعلوا بالد املسلمني وغريها تعيش حتت رهبة الفتنة اليت هي أشد من القتل، كما أهنم اإلسالم وشوهوا مسعة 

لكانت اليوم وصلت بالنصوص  ،وا من تنامي الصحوة اإلسالمية اليت لو سلمت من طيشهم وبغيهمد  ح  
َأن يُْطِفُؤوْا نُوَر الّلِه بَِأفْ َواِهِهْم َويَْأَبى الّلُه ِإالَّ َأن  يُرِيُدونَ  اإلسالمية إىل التشريع املفضل عند اجلميع، ولكن 

 يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 
1. 

م والعامل اآلخر منخرط يف سلك منه فاإلسالم حاشاه ،فها هم اليوم أصبحوا منبوذين من طرف اجلميع
نظرة اإلسالم إليهم، ولقد بدأ الذين ران على قلوهبم عداء اإلسالم، فنسبوا إليه أصحاب تلك العمليات ظلما 

أن اإلسالم بعيد من ذلك، وأنه تربأ يف نصوصه من أصحاب البغي والفتنة ب يقتنعونوجورا وهبتانا، 
 .واللصوصية
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 :خاتمة
من طرف األفراد، أو  منيكون  إذا وقع فإما أن دم املسلم أو عرضه أو ماله، تهاكانيتضح مما سبق أن 

فاجلرائم الفردية،  ميزت الشريعة كل ذلك بأوصاف وأحكام أناطتها مبرتكيب ذلك، ات، وقداجلماعطرف 
عصمة  وإن انتهكتإن كانت خطأ، ( التعويض)عرضت الشريعة فاعلها للقصاص إن كانت عمدا، وللدية 

أو قطاع الطرق، : نفس املسلم أو ماله، من طرف مجاعة، أطلقت عليها املراجع اإلسالمية عدة مسميات
. عن طريقهاأو عرضه  املسلم دمالنيل من  على أصحاهبا أقدملصوص، حسب طبيعة الرتكيبة اليت  أو حماربني

أن : العتبارهم قطاع طرق منها ن هلم شروطإاهلندية لإلمام فخر الدين حسن بن منصور،  ىقالت الفتاو 
أن تكون ممارسااهم بدار اإلسالم، الرابع أن  ن يكونوا خارج األمصار، والثالثتكون هلم شوكة ومنعة والثانية أ

تتوفر شروط السرقة يف تصرفااهم، واخلامس أن يظفر هبم اإلمام قبل توبتهم ورد األموال إىل أرباهبا، وأن يأخذوا 
القطع، فإن ون مال مسلم، أو ذمي، فإن صح من أخذ األموال املقسمة بينهم ما يبيح ماال معصوما، بأن يك

مل "، ولو قطعوا الطريق على املستأمنني، فاإلمام إذا ظفر هبم قبل توبتهم، قطع أيديهم وأرجلهم من خال
توتبهم وال اإلمام إىل  لم يلتفتففإن قتلوا ومل يأخذوا ماال، قتلهم حدا حىت ولو عفا األولياء عنهم، " واد  حي   

 .1يستطيع العفو عنهم

هذا املبدأ هو الذي أخذت به القوانني اجلنائية، ابتداء من القرن التاسع عشر إذ كل جرم ميس احلق العام 
 .يستطيع مدعي احلق العام حتريك الدعوى فيه، وال يستطيع التنازل عنه

 2«سباب املسلم فسوق وقتاله كفر»:  عرض املسلم وماله، قال النيب  اإلسالميمث احلق هبم التشريع 

مل يسجل كثري من اخلالف بني العلماء يف وصف القذف والشروط اليت جيب أن تتوفر حىت يتطلب األمر 
إقامة احلد، ففي هذا الشأن سجل ابن رشد يف البداية خمتلف آراء املذاهب يف بعض التفريعات مثل إقامة احلد 

ال حد يف التعريض، إال أن أبا حنيفة : لتعريض، فنسب إىل الشافعي وأيب حنيفة والثوري وابن أيب ليلىبا
والشافعي يريان التعزير، وهو يف ذلك على قول ابن مسعود، وقال مالك وأصحابه، يف التعريض احلد، وهي 

عمر فيها احلد، وعمدة مالك  مسألة وقعت يف زمن عمر فاستشار فيها الصحابة، فاختلفوا فيها عليه، فرأى
 .3أن الكناية قد تقوم حبكم العادة واالستعمال مقام النص الصريح

                                                           
، للقاضي فخر الدين حسن بن منصور األوز جندي الفرغاين احلنفي، املتوىف 756. اجمللد الثاين، ص" الفتاوى اهلندية" - 1

 .هجرية 518سنة 
 .القبيح من الكالم والقذفويف شرح احلديث اتفاقهم على أن السب يشمل  - 2
 .دار املعرفة. ، ط446. ، ص5. حملمد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب، ج" بداية اجملتهد"أنظر  - 3
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ثنا عبد اهلل بن دمن اهديد املسلم أو مسه مبا يؤذيه، بدون حق ففي البخاري ح لقد حذر النيب 
لينا عمن محل » :قال يوسف، أخربنا مالك عن نافع، عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل 

جعلت ، املسطرة الواضحة اليت  ، إن هذا احلديث الصحيح وضع فيه سيد الوجود «السالح فليس منا
من دائرة االنتساب إليهم، وبناء على ما تقدم من  باإلخراج قد حكم عليه  حامل السالح على املسلمني،

هبا، فإننا نستطيع اجلزم بأن  املوثوقدة من األمهات اإلسالمية نصوص استخلصناها من مصادر متعد
اجلماعات أو األفراد، الذين يرتكبون القتل، والنهب، والتخويف داخل اجملتمعات اإلسالمية أو خارجها يف 
قلب دول دخلت مع الدول اإلسالمية يف معاهدات، ترتب عليها استقرار مجاعات مسلمة يف بالد غري 

، إننا نستطيع أمامهمفتح فرص العيش الكرم و واجبات دينهم،  مسلمة، دون أن حيال بينهم مع ممارسات
إذا كان فردا فتطبق  ،كل من عرض سالمة أبناء املسلمني ودمائهم وأمواهلم للخطر وعدم االستقرار: القول بأن

، عليه أحكام اإلسالم على اللصوص وقطاع الطرق، وحمرتيف السرقة، وإذا كانوا مجاعة أدخلوا يف حكم احملاربني
ونرى أن االعتداء على الدول اليت ساملت املسلمني ومسحت ألبناء املسلمني بالعيش بكرامتهم واحلق يف ممارسة 
واجبااهم الدينية دون مضايقة فإن اجلناة الذين يرتكبون إرهابا يعرضهم لإلهانة واملضايقة، والرتحيل، وأحيانا 

قت عليهم ، فإذا طبم، هم أصحاب فتنةعنهو التعذيب دون القدرة على صد ذلك احلبس، أالقتل أو 
تطبيق احلدود الواردة يف شأن  األحكام املخصصة حلماية اجملتمع اإلسالمي أصبح من واجب والة األمور

احملاربني عليهم ألهنم أفتنوا املؤمنني وعملوا على املسامهة يف حرب املد اإلسالمي ونسبوا إىل اإلسالم ما ليس 
، فلقد قتلوا ومثلوا ، فهم أشد حمارب لإلسالم اليومأحكامه من كليات وجزيئات منه، وما هو خمالف لكل

 هذه اجلرائم؛ علىم البغاة وهم أصحاب الفتنة الشتمال ختطيطااهم وعمليااهم هوهنبوا، فهم احملاربون و 

ماله مث تبني لنا من خالل األمهات اليت اعتمدناها إلخراج هذا البحث بأن اإلسالم أحاط دم املسلم و 
وعرضه جبملة من النصوص حتميه من االعتداء املادي أو املعنوي، وسوى بني الرجل واملرأة يف كل تلك 

اليت يتعرض فيها اإلنسان ملكروه مادي يف جسمه أو ماله، أو معنوي يف عرضه، بقذف أو غيبة أو احلاالت، 
 .إكراه

املخربني الذين اتبعوا إخافة اجملتمعات  وأيضا متكننا هذه النصوص وغريها من براءة اإلسالم من أعمال
َواقْ تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم   :إرهابية وصفها اإلسالم بأهنا أشد من القتل عند قوله تعاىلبأعمال 

َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َواَل تُ َقاتُِلوُهْم ِعنَد  اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يُ َقاتُِلوُكْم َوَأْخرُِجوُهم مِّْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفت ْ
 ِفيِه فَِإن قَاتَ ُلوُكْم فَاقْ تُ ُلوُهْم َكَذِلَك َجَزاء اْلَكاِفرِينَ 

1. 

أن شركهم باهلل : قال البخاري يف تفسري كلمة القتل اليت هي املراد من االستشهاد هبذه اآلية هنا يعين
ام، وإمنا مسي الشرك باهلل فتنة ألنه فساد يف األرض، يؤدي إىل أشد وأعظم من قتالكم إياهم يف احلرم واإلحر 
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بن  اويف تفسري  1"الظلم، وإمنا جعل أعظم من القتل، ألن الشرك باهلل ذنب يستحق صاحبه اخللود يف النار
ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َواتَُّقوْا ِفْتَنًة الَّ  من سورة األنفال  58أشد من القتل، قال اهلل يف اآلية  كثري أن الفتنة

 صدق اهلل العظيم .  َظَلُموْا ِمنُكْم َخآصًَّة َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب

 

 حمداتي شبيهنا ماء العينين. بقلم د

 من المملكة المغربية

 

                                                           
، 7. نظر باب التأويل يف معاين التنزيل لعالء الدين علي بن حممد ابن إبراهيم البغدادي الصويف املعروف باخلازن، جا - 1
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الصالة و السالم على من ال نيب بعده حممد و على آله و صحبه، و أما بعد،  وحده واحلمد هلل      
ملا  ،جممع الفقه اإلسالمي قد أحسن صنعاً  بطرح موضوع التقاتل بني املسلمني باسم اجلهاد موضوعاً للبحث

ء ، و تضاربت له من أمهية و حضور على اتساع الوطن العريب و العامل اإلسالمي، فهذا املوضوع تقاذفته األهوا
و تبادل العديد من فيه اآلراء و تشتت،اىل احلد الذي إختلط فيه احلابل بالنابل كما يقال،إذ عمت الفوضى 

فاغتنم األعداء هذه الفتنة ليصوبوا . الفرقاء التهم ، حىت طاشت السهام و تكسرت السيوف و قطعت الرؤوس
شعوباً، و جعلوا من ذلك ذريعة تسوغ هلم اعالن احلرب  سهام نقدهم اىل اإلسالم دينًا و اىل املسلمني أمة و

على املسلمني حيثما كانوا، و غين عن البيان أنه منذ اكثر من ستني عامًا  إغتصب الصهاينة فلسطني ، و 
، فإن الدول الكربى شردوا شعبها  و  د نسوا مقدسات املسلمني ، و على الرغم من هذه اجلرمية النكراء 

، كما أنكروا حق الفلسطينيني يف إسرتداد ه متجاهلة حقوق العرب و املسلمنيتعرتض علي تقبلت ذلك و مل
و وصفوا جهادهم باإلرهاب ، علمًا أنه من  .وطنهم املغتصب و حتريره من دنس الغاصبني الصهاينة احملتلني

.  خللفاء الراشدينصحيح الشريعة اإلسالمية بشرط أن حيكم هنجه و ميارس كما مورس زمن الرسول الكرمي و ا
ففي مكة املكرمة كان هناك جهاد باحلجة و البيان و تبليغ القرآن ، و يف املدينة املنورة  حيث مر اجلهاد حبقب

وأخريًا أصبح اجلهاد بالقتال وجوباً، و هكذا إستقر املفهوم  إتسع فصار اجلهاد بالقتال إذنًا ال وجوبًا ، 
الدعوة دعوتان ، دعوة بالبيان و دعوة بالبنان ، و بالطبع : حىت قيل  اإلصطالحي شاماًل هذه املفاهيم كلها

فإن الدعوة بالبيان أهون من الثانية ، ألن يف القتال خماطرة الروح و النفس و املال، و ليس يف دعوة التبليغ 
رسول الكرمي و و هذا ما فعله ال .فإذا إحتمل املقصود بأهون الدعوتني لزم اإلفتتاح هباشيء من ذلك، و عليه 

كما أسلفنا، احلايل  زماننا بهو من هو يف حكمته و نفاذ بصريته ، و لكن أمر اجلهاد قد اختلف املسلمون فيه 
و . و هكذا نرى البد من تصويب املسار و اعادته اىل ما كان عليه احلال زمن الرسول صلى اهلل عليه و سلم

 م جنداً ، و جممعكم الفقهي منرباً ؟من يتوىل هذه املهمة املباركة غري فقهاء اإلسال

اسم اجلهاد و هو حبثنا املعنون مؤمتركم املوقر خبصوص التقاتل بني املسلمني بويف ما يلي مسامهتنا يف  
  (.اجلهاد بني النظرية و التطبيق )
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 :في تعريف الجهاد
 .(1)من قول أو فعل حماربة األعداء، وهو املبالغة، واستفراغ ما يف الوسع، والطاقة: اجلهاد لغةً 

وجاهد يف سبيل اهلل جهاداً، واجتهد يف األمر، بذل وسعه وطاقته يف طلبه، ليبلغ جمهوده، ويصل إىل 
 .(2)هنايته

 .(3)اجملاهدة، وغلب على القتال يف سبيل احلق: اجلهاد

 :مدلول الجهاد في الكتاب والسّنة
يف الدعوة إىل اهلل تعاىل حسب ما يقتضيه  هو استفراغ الوسع والطاقة، وحتمل املشقة والصرب عليها

حال املدعو، من احلج والبيان وبذل األموال، أو احملاربة بالسيف والسنان بكل ما ميكن أن جياهد به يف  
 .كل مكان وزمان، وكل ذلك مبني يف الكتاب والسنة

جياهد به ليعمم   أهبم اهلل يف هذه اآلية ما: (4)﴿وجاهدوا يف اهلل حق جهاده﴾ اآلية: قال عز وجل
: وقال عز من قائل،  بالقرآن: أي (5)﴿وجاهدهم به جهادًا كبريًا﴾: وقال تعاىل،  كل آالت اجلهاد

 .(6)﴿وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهلل﴾
 .(7)«جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»:  فقد قال رسول اهلل : وأما السنة

 مدلول الشرع أعم من أن يكون قتااًل كما فهمه بع  أهل العلم، اما ومن هنا نعرف أن اجلهاد يف
جعل املستشرقني ينالون من اإلسالم بسببه، بل القتال بع  أنواع اجلهاد، وال يستعمل إال عند الضرورة 
واالضطرار إليه، كالكي للعالج، وأكرب شاهد على ذلك وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ألمري 

، (أو خالل)وإذا لقيت عدوك من املشركني، فادعهم إىل ثالث خصال. . . »: يش، أو السرية وهياجل
 .(8)احلديث« فأي َُّتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن هم أبوا، فاستعن باهلل وقاتلهم

                                                           
 . 4/901: لسان العرب  (1)
 املصباح املنري  (2)
 . 9/685معجم منت اللغة   (3)
 .88اآلية : سورة احلج (4)
 .65اآلية : سورة الفرقان  (5)
 .49اآلية : رة التوبةسو   (6)
 .3/954: ، وأمحد يف املسند5/8: ، والنسائي، اجملتىب3/55:صحيح، رواه أبو داوود  (7)
 .3/9368: مسلم  (8)
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لى الدعوة نالحظ من هذه الوصية النبوية، أن دعوة الكفار إىل اهلل باحلجة والبيان، مقدمة دائمًا ع
بالسيف والسنان، ومن هنا صار القتال حسنًا يف نظر العقالء عكس ما يصوره أعداء اإلسالم من 
اهلمجية والوحشية، ومل يدروا أنه عالج للفرد واجملتمع، ويعاجل الفرد بأن خيرجه من مرض الكفر إىل عافية 

 .لتاماإلسالم، والكفر أكرب مرض مدمر لإلنسانية، واإلسالم هو الشفاء ا

يف اجلهاد حسن ملعىن يف غريه، إذ فيه قمع : قال ابو عبد اهلل محد بن عبد الرمحن البخاري رمحه اهلل
حيمل الكافر على تركه للكفر الذي هو أقبح  ... أعداء اهلل، ونصر أوليائه، و إعالء كلمة اإلسالم

ذم الكفرة ومدح الشهداء،  األشياء، واإلقبال على ما هو أحسن األشياء، فنفس القتال وإن كان فيه
إفساد هلذه البنية اإلنسانية، فقد تضمن إصالحًا وإحياًء وإعالًء، فكان صالحًا باعتبار عاقبته واألمور 
بعواقبها، كاحلجامة، والفصل، والزراعةإفساد بصورهتا لكن ملا آلت إىل الصالح، جعلت إصالحًا باعتبار 

ل اإلسالم، إذ هم أعداء دين اهلل، فإن أمكن الدفع بدون القتال املآل، مث القتال شرع لدفع الكفرة عن أه
 .(1)ال يتسارع إىل القتل، وإال حني إذاً تقدم على القتال، انتهى

فهمه املسلمون األولون، وقاموا به حق القيام، ومل يكونوا يتنازعون  اإلسالم،وهكذاهذا هو اجلهاد يف 
 .فيما بينهم، هل اجلهاد دفاعي أو هجومي

 :لجهاد ليس هجوميًا وال دفاعياً ا
ال جيوز وصف اجلهاد باهلجوم، وال بالدفاع، ألهنما كلمتان مستوردتان من قبل أعداء اإلسالم، 

 .(2)الدخول على غريه بغتة على غفلة منه: ومفهومهما خيالف مفهوم اجلهاد، اهلجوم يف اللغة

يف  تشيكوسلوفاكيا،وحديثاً ا قدميًا يف ويعنون باهلجوم اعتداء دولة أخرى بغري حق كما فعلت روسي
 .أفغانستان، وهذا حيرمه اإلسالم، وكيف يفرضه على املسلمني، هذا معىن اهلجوم عند املستشرقني

وأما الدفاع فيعنون به اقتصار دولة مبدافعة من يعتدي عليها، وكل من ال يدخل يف دولتها اعتداء، 
هلا فيما وراء ذلك كفر أو أسلم، وهذا أيضًا ال يتفق مع  وحيرتم حدودها فهو صديقها احلميم، وال شأن

 عاملية اإلسالم، ألن اإلسالم دين اهلل له حق نشر راياته يف مجيع أحناء العامل، 

وال غرابة يف أن خيطئ املستشرقون يف فهم معىن اجلهاد، كما أنه ال غرابة يف مغالطاهتم، ولكن 
قلدوهم، وفهموا اإلسالم بفهمهم، ونظروا إليه بنظرهتم،  العجب كل العجب يف هؤالء املسلمني الذي

وكتبوا وما زالوا يكتبون يف أن اجلهاد دفاعي وليس ابتدائياً، وأعجب من ذلك كله أهنم يستدلون على 
 .حتتملهفكرهتم ببع  هذه اآليات القرآنية، وحيملوهنا ما ال 
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 .534ص : املصباح: انظر  (2)
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حىت يدخلوا بالدنا فندافع، وإمنا ندعوهم إىل  الدفاع باملفهوم الشرعي، مبعىن أننا ال ننتظرهم ونرى أن
اإلسالم أواًل فإن مل يقبلوا فإىل االستسالم، فإن مل يقبلوا قاتلناهم، فهذا فيه تفصيل، إن كان مرادهم 
باجلهاد القتال، وهو بع  أنواع اجلهاد كما قدمنا، وليس هو كل اجلهاد، من إطالق العام وإرادة اخلاص، 

إذا امتنعوا من قبول اإلسالم أو االستسالم  ألهنمدفاعي، وال ينازع فيه إال املكابر، فنحن معهم، القتال 
فهم مقاتلون، أما بالفعل بأن يرفع السالح علينا ويبدؤوننا بالقتال، وإما بالقوة أي يف احلكم بأن يكونوا 

تال دفاعي، وهذا حق، على تأهب للقتال، وحنن يف كلتا احلالتني مدافعون، ويكون الصواب يف التعبري الق
 .اجلهاد دفاعي البتة: والواقع يشهد له، وال يقال

 :في سبب الجهاد
سببه الكفر، وينسب ذلك إىل : اختلف أهل العلم يف السبب الباعث على اجلهاد، قال بعضهم

 :سببه القتال، وترتب على هذا االختالف، أخطاء: الشافعي رمحه اهلل، وقال اجلمهور

سببه الكفر، أنه جييز قتل غري املقاتلة  : بع  املتأخرين من قول الشافعي فهم: الخطأ األول
 .(1)كالراهب، والشيخ الكبري واملقعد، واألعمى والفالح

وال جيوز ألحد من املسلمني أن يعمد قتل النساء والولدان، ألن »: وهذا يرده قول الشافعي رمحه اهلل
يقاتل، فإن قاتل النساء أو من مل يبلغ احللم، مل يتوق وأهنم ليسوا امن . . .هنى عن قتلهم الرسول 

ويرتك قتل الرهبان وسواء رهبان الصوامع، ورهبان الديارات، والصحارى، وكل من . . . ضرهبم بالسالح
 .(2)حيبس نفسه يف الرتهيب تركنا قتله، إتباعاً أليب بكر رضي اهلل عنه

ليه كون اجلهاد دفاعيًا ال غري، بناء على أن سببه هو بناء بع  الكتاب املعاصرين ع: والخطأ الثاني
 .القتال

وأما بالنسبة ملسألة سبب اجلهاد فالصحيح أن فيها تفصياًل، وهو أن اجلهاد مبعناه العام سببه الكفر 
وعلى هذا يدل الكتاب والسنة كما تقدم، وإن أريد باجلهاد القتال من إطالق الكل وإرادة بعضهم فال 

﴿ أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وأن اهلل على : تال، وعلى هذا يدل قوله عز وجلشك أن سببه الق
الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهلل ولوال دفع اهلل الناس بعضهم . نصرهم لقدير

إن اهلل ببع  هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهلل كثرياً، ولينصرن اهلل من ينصره 
 .(3)قوي عزيز﴾

                                                           
 .908آثار احلرب ص : انظر  (1)
 540-4/531األم : انظر  (2)
 .40-31اآليتان : سورة احلج (3)
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 :حقب للجهاد ثالث :الجهادحقب 

 الجهاد المكي: األولى : 
وهذا اجلهاد، كان فرضًا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم منذ أن بعثه اهلل وأمره باإلنذار، 

قومه،  وكان هذا أشق أنواع اجلهاد على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وكم أوذي يف سبيله من جهة
حىت اضطر إىل السفر إىل الطائف لعله جيد من يقوم معه يف هذا األمر، ولكنه رجع كما ذهب حلكمة 

ملا كان اجلهاد ذروة »: بالغة، وهي كمال رفعته ومنزلته بني العاملني كما قال اإلمام ابن اجلوزية رمحه اهلل
ا هلم الرفعة يف الدنيا، فهم األعلون يف الدنيا سنام اإلسالم و قبته، ومنازل أهله أعلى املنازل يف اجلنة، كم

يف الذروة العليا منه، فاستوىل على أنواعه كلها، فجاهد يف اهلل حق جهاده  ملسو هيلع هللا ىلصواآلخرة كان رسول اهلل 
بالقلب واجلنان، والدعوة والبيان، والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على اجلهاد بقلبه ولسانه، 

﴿ولو شئنا : عاملني ذكرًا وأعظمهم عند اهلل قدراً، وأمره اهلل باجلهاد حني بعثه وقالويده،وهلذا كان أرفع ال
 .(1)فال تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبريًا﴾ .لبعثنا يف كل قرية نذيراً 

 .(2)القرآن والبيان،وتبليغفهذه سورة مكية أمر فيها جبهاد الكفار باحلجة  

 الجهاد الهجري: الثانية: 
جهاد النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم الفردي أن الناس بدأوا يف مكة يدخلون يف اإلسالم  من مثرة

شيئًا فشيئاً، ابتداًء من الصديق األكرب رضي اهلل عنه صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف 
هلجرة إىل احلبشة با ملسو هيلع هللا ىلصالغار، وملا رأت قريش هذا ضيقت عليهم اخلناق وآذهتم، وعندئٍذ أمرهم رسول اهلل 

النورين عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، وزوجه رقية رحيانة  إليها طائفة من املسلمني وفيهم ذوفهاجر 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، مث إىل املدينة الطيبة، ابتداًء مبصعب بن عمري رضي اهلل عنه، وانتهاًء 

 .بالنيب صلى اهلل عليه وآله وسلم

من اجلهاد أشد أنواع اجلهاد الذي مر على الصحابة رضوان اهلل عليهم، إذ هو فراق وهذا النوع 
للوطن واألهل واملال واألحباب إىل ناس ال يعرفون حاهلم، وإىل بلد ليس فيه أنيسهم وال يدرون إىل أين 
مثل  مصريهم، وهذا كله شاق على النفس حتمله، خاصة إذا كان اإلنسان يف بلده، ذو نعمة ورفاهية،

مصعب بن عمري، كان شابًا من أنعم قريش عيشًا و أعطرهم، وكان أبواه حيبانه، وكانت أمه تكسوه 
س احلضرمية من النعال، وكان رسول اهلل صلى اهلل يلبأحسن ما يكون من الثياب وكان أعطر أهل مكة، 

                                                           
 . 65-69اآليتان : سورة الفرقان  (1)
 .، مطبعة مصطفى البايب احلليب5/45: زاد املعاد  (2)
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م نعمة من مصعب بن ما رأيت مبكة أحسن ملة، وال أرق حلة، وال أنع»: عليه وآله وسلم يذكره فيقول
 .(1)«عمري

وتبدلت النعومة باخلشونة، ، هذه حاله يف بلده مكة وماذا حدث له يف املدينة؟ تغريت األحوال متاماً 
حىت وصل األمر، إىل أنه مل جيدوا ثوبًا يكفنونه به عند موته، يروي اإلمام البخاري رمحه اهلل، عن خباب 

، نبتغي وجه اهلل ووجب أجرنا على اهلل، فمنا من مضى ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل هاجرنا مع رسو »: رضي اهلل عنه، أنه قال
مل يأكل من أجره شيئاً، منهم مصعب من عمري، قتل يوم أحد فلم جند شيئًا نكفنه فيه، إال منرة كنا إذا 

 .(2)«أن نغطي رأسه هبا، وجنعل على رجليه من اذخر ملسو هيلع هللا ىلصغطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول اهلل 

 : وبة هذا النوع من اجلهاد على بع  الصحابة، من قول بالل رضي اهلل عنهوكذلك يتجلى صع

 بواد وحويل إذخر وجليل أال ليت شعري هل أبينت ليلة  

 (3)وهل يَ ْبُدَوْن يل شامة وطفيل    أرِدّن يوماُ من مياه جمنةوهل       

ما أخرجونا إىل أرض اللهم العن عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، ك: مث يقول
 .(4)الوباء

اللهم حبب » : وملا رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ما هم عليه من معاناة شدة الغربة قال
إلينا املدينة، كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا يف صاعها ومدها، وانقل مُحّاها، فاجعلها 

 .(5)باجلحفة

 الجهاد المدني: الثالثة: 
 :من اجلهاد، هلا ثالث مراتب ةقبهذه احل

 .القرآن والبيان،وتبليغاجلهاد باحلجة  :المرتبة األولى

﴿أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن : اجلهاد بالقتال إذنًا ال وجوباً، لقوله تعاىل :والمرتبة الثانية
 .(6)اآلية. . .اللذين أخرجوا من ديارهم بغري حق﴾. اهلل على نصرهم لقدير

                                                           
 .9/551الروض األنف : انظر  (1)
 . 8/563: فتح الباري  (2)
موضع على أميال : نبت ضعيف حيشى به خصاص البيوت، مياه جمنة: يريد وادي مكة، وجليل: بواد. 8/555: الفتح  (3)

 . 8/553انظر الفتح . جبالن بقرب مكة أو مها عينان: وكان به سوق، وشامة وطفيل. من مكة
 .8/553انظر فتح الباري   (4)
 . 8/555انظر الفتح   (5)
 . 40-31اآليتان : سورة احلج (6)
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أخرجوا نبيهم، إنا : من مكة قال أبو بكر ملا خرج النيب : اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قال عبد
﴿أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وأن اهلل على نصرهم : هلل وإنا إليه راجعون ليّهِلُكن، فأنزل اهلل تعاىل

 .(1)وهي أول آية نزلت يف القتال: لقدير﴾ قال

 .(2)﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾اآلية: ، وذلك قوله تعاىلوجوباً  القتال:الثالثةالمرتبة 

وبذلك نعلم أن القتال باملدينة مل يكن امنوعًا يوما من األيام، هذا هو الصحيح من أقوال أهل 
فأذن هلم بأحد اجلهادين باهلجرة قبل أن يؤذن هلم : العلم، وإىل هذا يشري اإلمام الشافعي رمحه اهلل بقوله

﴿أذن للذين يقاتلون : ا مشركًا بقتال، مث أذن هلم أن يبتدئوا املشركني بقتال، قال اهلل عز وجلأن يبتدئو 
 .(3)اآلية. . .لذين أخرجوا من ديارهم بغري حق﴾ا. موا وإن اهلل على نصرهم لقديربأهنم ظل

هلم هبا  ملا مضت لرسول اهلل مدة من هجرته، أنعم اهلل على مجاعة باتباعه، حدثت: وقال رمحه اهلل
مع عون اهلل قوة بالعدد مل تكن قبلها ففرض اهلل تعاىل عليهم اجلهاد، بعد إذ كان إباحة ال فرضاً، فقال 

﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خري لكم و عسى أن : تبارك وتعاىل
 .(4)حتبوا شيئاً وهو شر لكم﴾

 :ت يف اجلهاد ثالثة مواقف، أو ثالث فئاتويف العصر احلايل ميكن القول أنه ظهر 

 :الفئة التي تريد إماتة الجهاد -9
: فئة تريد أن هُتيل الرتاب على اجلهاد، وأن تسقطه من حياة األمة، وأن جتعل أكرب مهها ومبلغ علمها

: (اجلهاد األكرب)على القيم الروحية، والفضائل السلوكية، وتعترب هذا هو  –كما تقول   -أن تريب األمة
 .جهاد النفس والشيطان

دعاُة التصوف السليب املوروث من عهود الرتاجع والتخلُّف، : ومن الغريب أن يتَّفق يف هذا االجتاه
ودعاة العلمانية الدخيلة، املغرتبون، يشاركهم عمالء االستعمار الغريب والشرقي، من اليمني واليسار، الذين 

ى عارية مكشوفة أمام اعدائها، فهامجوا فكرة اجلهاد، وحركة يريدون أن جيرّدوا األمة من أسلحتها، لتبق
 .اجلهاد، قدمياً وحديثاً، واهتموا اجلهاد احلديث بالعدوانية

                                                           
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، ووافقه الذهيب: ، وقال545/رواه احلاكم يف املستدرك ط  (1)
 .595اآلية : البقرةسورة  (2)
 40-31اآليتان : سورة احلج (3)
 .، دار الكتب العلمية ببريوت950،959/األم م: انظر. 595سورة البقرة  (4) 
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 :الفئة التي تعلن الحرب على العالم كله -2
من حارب املسلمني، أو وقف (: قتال للعامل كله)فئة فهمت اجلهاد على أنه : ويف مقابل هذه الفئة

وَمن ألقى إىل املسلمني السلم، ومدَّ يد املساملة و . . .  ، أو فنت املسلمني يف دينهم يف سبيل دعوهتم
املصاحلة للمسلمني، فلم َيشَهر يف وجوههم سيفاً، ومل يظاهر عليهم عدواً، فكل الكفار يف هذه الفئة 

 .سواء يف وجوب مقاتلتهم

 :فئة التوسط واالعتدال -3
اليت هداها اهلل إىل املوقف الوسط، وآتاها العلم واحلكمة، ورزقها  ،(األمة الوسط)والفئة الثالثة، هي 

الفئة األوىل اليت تريد لألمة أن يبقى حقها بال قوة،  البصرية يف فقه الشرع، وفقه الواقع، فلم تقع يف تفريط
 .ومصحفها بال سيف، وأن تبقى دارها بال حّراس، وحرماهتا بال مُحاة

لثانية وغلّوها، اليت تريد أن تقاتل املساملني، وتّشن الغارة على الناس تقع يف إفراط الفئة ا كمامل
 .بدعاوى ما أنزل اهلل هبا من سلطان أمجعني، وتعلن احلرب على األمحر واألسود، و الشرق والغرب

 هل من عالقة بين الجهاد و مصطلح اإلرهاب؟

 :تعريف اإلرهاب - أ

وف أو التخويف، ولفظ إرهاب ومصدره رهب منذ الوهلة األوىل معاين اخل« إرهاب»يثري لفظ 
 .(1)والذي جاءت مشتقاته يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي وهي مجيعاً تشري إىل تلك املعاين

« رهب»أما يف قواميس اللغة العربية فقد كان القاسم املشرتك فيما بينها وفيما يتعلق مبشتقات كلمة 
أي « رهبوت خري من رمحوت»باخلوف والتخويف، وقدميًا قالوا هو ذلك املعىن اآلنف الذكر أي املتعلق 

 ،(2)ألن ترهب خري من أن ترحم

وتكتنف حماولة التعريف بأي ظاهرة من الظواهر ال سيما يف نطاق العلوم االجتماعية بصورة عامة 
اولته العديد من الصعوبات، و يواجه الباحث يف هذا اخلصوص بكم هائل من التحديات اليت جتعل من حم

هذه أمرًا غري متيسر أو غري دقيق وغري حمدد، وال عجب  يف ذلك فالظواهر االجتماعية هي ظواهر مركبة 
 .االجتماعية والثقافية والتارخييةومتعددة األبعاد خيتلط فيها العنصر النفسي بالعناصر املادية و 

                                                           

ص (. 9146بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، )حممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي: انظر ( 1)
« وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيي فارهبون» :يف اآليات الكرمية التالية« هبر »وقد وردت مشتقات كلمة  .356

 .وغريها من اآليات.  69سورة النحل، آية « إمنا هو إله واحد فإيي فارهبون» . 40سورة البقرة، آية 
 . 65ص ( ه   9585بدون نشر، بدون مكان نشر، )الشيخ أيب نصر امساعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح  ( 2)
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 :التعريف الموسوعي والقاموسي لإلرهاب:أوالً 
  أو التهديد به  -غري القانوين -استخدام العنف»أن اإلرهاب يعين يف موسوعة السياسة جند

بأشكاله املختلفة كاالغتيال والتشويه والتعذيب والتخريب والنسف بغية حتقيق هدف سياسي معني 
مثل كسر روح املقاومة وااللتزام عند األفراد وهدم املعنويات عند اهليئات واملؤسسات أو كوسيلة من 

معلومات أو مال وبشكل عام استخدام اإلكراه إلخضاع طرف مناوئ ملشيئة  وسائل احلصول على
 .(1)«اجلهة اإلرهابية

  ويف املعجم العريب احلديث جند أن كلمة إرهاب تعين األخذ بالعسف والتهديد، واحلكم اإلرهايب
 .(2)هو احلكم القائم على أعمال العنف

  اولة نشر الذعر والفزع ألغراض سياسية، حم» ويف القاموس السياسي جند أن كلمة إرهاب تعين
واإلرهاب وسيلة تستخدمها حكومة استبدادية إلرغام الشعب على اخلضوع واالستسالم هلا واملثال 

 .(3)«9813التقليدي هو قيام حكومة اإلرهاب إبان الثورة الفرنسية عام 
  بيل العنف واإلرهاب لذين يسلكون سوصف يطلق على ا «اإلرهابيني»ويف املعجم الوسيط جند أن

 .(4)لتحقيق أهدافهم السياسية
  ويف موسوعة العروس جند أن كلمة إرهابTerrorism  تشري إىل جمموع أعمال العنف اليت

هو ذلك الشخص الذي ميارس العنف، وقد   Terroristترتكبها اجملموعات الثورية، واإلرهايب 
قبة الذين أقاموا حكمًا من الرعب واإلرهاب يف ارتبط وصف إرهايب بزعماء الثورة الفرنسية من اليعا

 .(5)9813فرنسا 
  ويف قاموس السياسة جند أن كلمة إرهايبTerrorist إىل العنف  تعين الشخص الذي يلجأ

 .(6)والرعب ليحقق أهدافه السياسية اليت كثرياً ما تتضمن اإلطاحة بالنظام القائم

                                                           
املؤسسة العربية للدراسات والنشر، : الطبعة الثانية، بريوت)عبد الوهاب الكيايل وآخرون، موسوعة السياسة . د  (1)

 .963اجلزء األول، ص ( 9186
 .58ص ( 9183مكتبة الروس، : باريس)خليل اجلر، املعجم العريب احلديث . د  (2)
 .46ص ( 9158دار النهضة العربية، : قاهرةالطبعة الثالثة، ال)أمحد عطية، القاموس السياسي (3)
ص ( 9110، أبريل 58العدد )جملة الوحدة« إرهاب الدولة بديل احلرب يف العالقات الدولية » الدكتور هيثم كيالين،  (4)

 .385نقالً من معجم الوسيط، اجلزء األول، ص  34
(5)  Grand LarousseEncyclopedique (Paris: Librairie Larousse 1964) Tom dixiem, p.261. 
(6)   Florence Eliott and Michael Summerskill, A dictionary of politics (U.S.A: Ponguin 

Books,1961), p.329. 
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 نوع خاص من االستبداد غري »رهاب تشري إىل ويف قاموس العلوم االجتماعية جند أن كلمة اإل
اليت ال تأخذ منطاً  –املقيد بقانون أو قاعدة وال يعري اهتماماً ملسألة أمن ضحاياه وهو يوجه ضرباته 

إىل أهدافه املقصودة هبدف خلق جو من الرعب واخلوف وشل فاعلية ومقاومة  –حمددًا 
 .(1)«الضحايا

  إرهاب ويف قاموس أكسفورد جند أن كلمةTerrorism  تعين سياسة أو أسلوب يعد إلرهاب
فتستخدم لإلشارة إىل Terroristوإفزاع املناوئني أو املعارضني حلكومة ما، بينما كلمة إرهاب 

تشري بوجه « إرهايب»األسلوب الذي مارسه اليعاقبة وعمالؤهم إبان الثورة الفرنسية كما أن كلمة 
 .(2)ه باإلكراه أو التهديد أو الرتويععام إىل أي شخص حياول أن يدعم آراء

  ويف املوسوعة العاملية جند أن اإلرهايب هو ذلك الشخص الذي ميارس العنف وهو ال يعمل مبفرده
 .(3)ولكنه ينخرط يف إطار مجاعة أو نظام معني وذلك وفقاً السرتاتيجية حمددة

 موعات السياسية اليت ويف قاموس السياسة احلديثة جند أن كلمة إرهاب تستخدم لوصف اجمل
تستخدم العنف كأسلوب للضغط على احلكومات لتأييد االجتاهات املنادية أو املطالبة بالتغيريات 

 .(4)االجتماعية اجلذرية

 مساهمات الفقه الدولي في التعريف باإلرهاب:  ثانياً 
ب وحتديد طبيعته بذل املتخصصون يف القانون الدويل العام جهودًا ملموسة يف جمال التعريف باإلرها

وتوضيح جوانبه، وإن كانت هذه املسامهة وحدها تعد غري كافية لتفهم الظاهرة وتلمس طبيعتها وأبعادها 
و نكتفي هبذه اإلشارة بالنظر لكثرة ، نية على معظم ما قدم يف هذا الشأنحيث غلبة الطابع والنظرة القانو 

ع  الدول لكي تأيت التعاريف متفقة و مصاحلها التعاريف و شدة تناقضاهتا و التأثري الذي متارسه ب
 .اخلاصة

 :دوافع اإلرهاب
تتعدد دوافع اإلرهاب ومثرياته بتعدد وتنوع املواقف اليت ينبثق منها اإلرهاب وختتلف باختالف الزمان 

 واملكان وتتعدد أيضاً آراء الباحثني فيمايتعلق بدراسة وحتليل دوافع اإلرهاب ومثرياته، 
                                                           

(1)  Julius Gould (ed) A Dictionary of the Social sciences (London: Tavistock Publications 
Limited, 1964),p.719. 

(2)  Wiliam Little et al. The Shorter Oxford English Dictionary (London: Oxford 
University Press, 1967), pp, 2155-2156  
(3) Encyclopedia Universalies (France: Soutine Tirso, 1985), p.956. 

(4)  David Robertson, A Dictionary of Modern Politics( London: Europa Publication 
Limited, 1985) ,P.314. 
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 :رهاب على المستوى الفرديدوافع اإل -
تتعدد وتتنوع الدوافع اليت تقود الفرد إىل اإلرهاب وختتلف باختالف شخصية اإلرهايب والظروف اليت 
يعيش فيها والضغوط اليت يتعرض هلا، وقد عرض الكثريون لنظريات عديدة توضح ملاذا يندفع الفرد إىل 

ث وتركيزه على زاوية دون أخرى فمن الباحثني من اإلرهاب وهذه النظريات ختتلف باختالف منظور الباح
يركز على اجلوانب السيكولوجية باعتبارها السبب األساسي يف انضواء الفرد حتت لواء اإلرهاب ومنهم من 
يركز على اجلوانب املادية حني يذهب فريق ثالث إىل القول بأن العامل اهلام يف دفع بع  األفراد إىل 

ناحية الوجدانية وها حنن نشري إىل هذه االجتاهات الرئيسية الثالث مع ضرورة خضم اإلرهاب يكمن يف ال
تذكر أن أي منها ال يكفي وحده لكي يكون مفسرًا لدوافع اإلرهاب لدى الفرد بل إن مجيعها مكتملة 

 .تلقي لنا الضوء على الدوافع احلقيقية لإلرهاب على املستوى الفردي

 :نيدوافع اإلرهاب على المستوى الوط
وختتلف هذه  –أي مستوى الدولة الواحدة  –تتنوع دوافع اإلرهاب ومثرياته على املستوى الوطين 

الدوافع باختالف الظروف التارخيية واجلغرافية والدميوغرافية للمجتمع، وعلى أي األحوال فإنه ميكن إرجاع 
قتصادي، والصراعات العرقية واال االجتماعياإلرهاب على هذا املستوى إىل عوامل حمددة مثل احلرمان 

اطية وظلم واستبداد وعدم الشرعية، افتقاد املمارسة الدميقر  –الثورية  –االنفصاليةوالدينية، واالجتاهات 
 .(1)إخل. . . ةالفئات احلاكم

 :ريخمواقف إسالمية في التأ
نشهدها تتنشر يف  عن الظواهر اإلرهابية اليت (2)مل حتدثنا اخلربة اإلسالمية يف عهدها الذهيب األول

أرجاء العامل الذي نعيشه اليوم، ومل تأت هذه احلقيقة مصادفة أو على حنو عشوائي، فاإلسالم وهو دين 
مساوي إهلي يتميز بالعدالة والسماحة والسمو عاجل ومنذ البداية يف عقيدته وشرعه معاجلة مثالية عظمى ما 

صل منها غرائز العدوان واهلدم والعنف ، واستأ(3)يف النفس البشرية من مجوح ورغبات غريزية مستهجنة
وبث يف األنفس اليت اقتنعت بالرسالة اإلسالمية وغرس فيها من املبادئ والقيم واملثل ما جعل منها أنفساً 

ازن اخلالق املبدع مثالية تعرف ما هلا من حقوق وتؤدي ما عليها من واجبات، واإلسالم حني أقام هذا التو 
بذور أو نزاعات عنيفة هدامة يف  ملسلمني قضى ومنذ البداية على أياجبات يف نفوس ابني احلقوق والو 

                                                           
 .989جالل عبد اهلل معوض، جملة املستقبل العريب، مرجع سبق ذكره، ص . د  (1)
 .560السيد عبد اللطيف غامن، اجمللة السياسية الدولية، مرجع سبق ذكره، ص  . د
 .واخللفاء الراشدين من بعده رضوان اهلل عليهم أمجعني ملسو هيلع هللا ىلصأعين هبذا فرتة حكم رسول اهلل  (2)
الطبعة الثانية، بريوت، مؤسسة الرسالة، )حممد عبد القادر أبو فارس، يف األحكام السلطانية . د: انظر يف هذا املعىن  (3)

 .4.5، ص (9183
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النفس البشرية وبذلك مل يقم إرهاب ومل ينشأ عنف يذكر ألن األسباب اليت تؤدي إليه عاجلتها املبادئ 
لية حيث والقيم اإلسالمية معاجلة صادقة حقة، فإذا كانت دوافع اإلرهاب تعود إىل جوانب قومية انفصا

متارس اجلماعات القومية أنشطة إرهابية كوسيلة ضغط وكأداة لتحقيق االنفصال وبلورة شخصية قومية 
، فقد كفلت مبادئ اإلسالم واملمارسة السياسية اإلسالمية يف عهدها (1)ذاتية مستقلة أو جوانب دينية

ة بكل درجة عالية ومثالية من املساوا اً الذهيب للجميع أقليات وأغلبية عربًا كانوا ام عجمًا بيضًا أم سود
، إىل درجة مثالية من العدالة، إذ الكل أبعادها وجوانبها، من مساواة اقتصادية ، فالعمل متاح للجميع 

كما هناك مساواة سياسية ، ولكل واحد احلق يف إبداء رأيه ، أما حرية العبادة فهي سواء أمام احلاكم،  
 .دينه، فقد كان دخول اإلسالم عن طواعية وإختيارمكفولة ، وال يرغم أحد على ترك 

ميكن القول بأن اإلسالم هذب النفوس وأنشأها نشأة طيبة صاحلة اجتث ما فيها من ميول وهكذا 
 .عدوانية وقضى على ما ميكن أن يكون هبا من غرائز وعوالق عنف

محايتها من الوقوع يف براثن وباإلضافة إىل هذا السبيل أو الطريق احلقيقي يف وقاية النفس البشرية و 
األنانية وحب الذات وما ينجم عن ذلك من ميل إىل العدوان و العنف فقد وضع الشرع اإلسالمي قواعد 
وعقوبات صارمة تردع كل نفس ضعيفة ميكن أن ترتكب درجة أو أخرى من االعتداء على الغري سواء  

طاعة أويل  لعامة يف اجملتمع أو اخلروج علىم اكان اعتداء على األنفس أو األموال أو األخالق والقي
األمر، وهنا جند أنفسنا إزاء نوعني من اجلرائم اليت تقع على جمموع اجملتمع وضع هلا الشرع اإلسالمي من 
احلدود ما يزجر النفس ويردعها قبل التفكري يف اإلقدام على أي منها، وأن هذه احلدود لو طبقت على 

 .(2)ائم وحتول اجملتمع إىل جمتمع ترفرف عليه راية اإلسالم واألمن واالستقراروجهها الصحيح النقطعت اجلر 

النوع األول من اجلرائم اليت تقع على جمموع اجملتمع هو ما يعرف جبرائم احلرابة والنوع الثاين هو ما 
تمع وإن كان هذان النوعان من اجلرائم ميثالن منطًا من أمناط العنف املوجه ضد اجمل –يعرف جبرائم البغي 
 . -(3)اجلرائم اإلرهابية يف مفهومها احلديثاىل النوع الثاين أقرب 

لنرى اآلن كيف رسم لنا الشرع اإلسالمي طريق العالج إزاء اجلرائم املوجهة ضد اجملتمع بعد أن 
 .تعرفنا منذ قليل على طريق الوقاية الذي كفلته املبادئ اإلسالمية السامية

                                                           
 .راجع دوافع اإلرهاب يف الفصل السابق  (1)
 . 965 – 969جلنة القرآن الكرمي، املنتخب يف تفسري القرآن الكرمي، ، ص   (2)
 .909ز الدين، اإلرهاب والعنف السياسي، ، ص أمحد جالل ع. د  (3)
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 :ةجرائم الحراب: أوالً -
 :من سورة املائدة 33يف اآلية  –القرآن العظيم  –ذكر هذا النوع من اجلرائم يف كتاب اهلل القومي 

َا َجَزآُؤا الَّذِين حُيَارِ » م هِ ع أيدِ طً قَ وا أو ت ُ بُ لً صَ وا أو يُ لُ ت   قَ ادًا أن ي ُ سَ فَ  األرضِ  يفِ  ونَ سعَ يَ وَ  هُ ولَ سُ رَ وَ  بُون اهللَ ِإمنَّ
صدق « يم  ظِ عَ  اب  ذَ عَ  ةِ رَ يف اآلخِ  مْ ا وهلَُ يَ ن ْ يف الدُّ  زى  خِ  مُ هلَ  كَ لِ ذَ  األرضِ  نَ ا مِ وُ نفَ يُ  أو فٍ الم من خِ هُ لُ أرجُ وَ 

 اهلل العظيم

وقيل إن اآلية نزلت يف بيان حكم قطاع الطريق على وجه العموم فالعربة هنا بعموم اللفظ ال 
 .(1)خبصوص السبب

أحاديث نبوية تشري إىل هذا املعىن، ومنها ما رواه ابن ت  اآلية القرآنية الكرمية فقد جاءوباإلضافة إىل
، وقد روى أبو هريرة (2)حديث متفق عليه« من محل علينا السالح فليس منا»أنه قال  عمر عن النيب 
: وقال األشجعي« من خرج على الطاعة وفارق اجلماعة ومات فميتته جاهلية»أنه قال  عن رسول اهلل 

على رجل واحد  –أي جمتمع  –من أتاكم وأمركم مجيع » عليه وسلم يقول رسول اهلل صلى اهلل مسعت
ستكون بعدي هنات وهنات فمن اراد » ويف رواية أخرى « يريد أن يشق عصاكم ويفرق مجاعتكم فاقتلوه

 .(3)«أن يفرق أمر املسلمني وهم مجيع فاضربوه بالسيف كائناً من كان 

واحملاربة هنا تعين حماربة شرع اهلل « حُيارِبُوَن اهلَل وَرسوَلهُ » وصفة احملاربة مشتقة من قول اهلل تعاىل 
 .(4)وحماربة اجملتمع الذي يقوم على تنظيمه وضمان أمنه

فيها الشوكة أي قوة املغالبة  همبعضوقطع السبيل خارج املصر واشرتط واحلرابة تعين إشهار السالح 
إنه إذا ضعف السلطان ووجدت املغالبة »  - عنه رضي اهلل –عن العمران وكما يقول الشافعي والبعد  –

ام أبو حنيفة إىل القول بأن يف حني ذهب اإلم. «كانت حماربة   –أي اإلقليم اخلاضع للسلطان  –املصر 
 .(5)ة ال تكون إال خارج املصراحلراب

                                                           
 .54جلنة القرآن الكرمي، املنتخب من السنة، ، ص  (1)
 .981املرجع السابق، ص  (2)
نقاًل عن  331، ص ( 9185اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، : القاهرة)اإلمام حممد ماضي أبو العزائم، النور املبني  (3)

 4/349املسند 
 . 340الصابوين، صفوة التفاسري، ، ص  حممد علي  (4)
مكتبة : الطبعة اخلامسة ، القاهرة)  أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب، بداية اجملتهد وهناية املقصداإلمام   (5)

 . 466، اجلزء الثاين، ص (9189مصطفى البايب احلليب، 
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 :حد الحرابة وعقوبة المحاربين -
يت متيزها عما سواها من جرائم يكون من بعد أن تعرفنا على مضمون احلرابة وموضوعها والسمات ال

املناسب اآلن التعرف على العقوبات اليت وضعها الشرع اإلسالمي ملرتكيب أعمال احملاربة واليت تعرف فقهاً 
 .باحلدود

 :تعريف الحدود -
ويطلق على العقوبة املقدرة يف الشرع حلجز الناس عن احلدود مجع حد واحلد هو احلاجز بني الشيئني 

اب املعاصي ومنعهم من اقرتافها محاية للفضيلة و تنظيماً للمجتمع وهي عقوبات ثابتة بنص قرآين أو ارتك
 نفسه ، وهي يف الوقت(1)حديث نبوي وهي طهرة للذين زلت أقدامهم وغلبتهم شهواهتم واتبعوا أهواءهم

 .،(2)حقوق خالصة هلل تعاىل

 :عقوبة المحاربين
قني أحدمها هلل تعاىل واآلخر للعباد، فأما حق اهلل حبارب تتمثل التبعات اليت تلقى على كاهل احمل

يف اآلية الكرمية املذكورة من القتل والصلب وقطع األيدي واألرجل من خالف أو النفي جاء ا امتعاىل فهو 
 حسب درجة اجلرم الذي اقرتفه احملارب، 
القوة واملنع والدفاع عن أمواهلم  سبل بوجوب مقاومتهم له بكلوحق العباد يف مواجهة احملارب يتمثل 

وأنفسهم مبا يعنيه ذلك من إمكانية قتل احملارب أو إصابته أو أسره أو تسليمه لإلمام ليقيم عليه حق اهلل 
 . (3)بعد أن يسرتجعوا ما أخذه من أموال

 :جرائم البغي: ثانياً 
 :التعريف بجريمة البغي والبغاة

، والبغاة هم قوم خيرجون (5)، وهو خروج بتأويل(4)مام مغالبةجرمية البغي تعين اخلروج على طاعة اإل
إن البغاة هم طائفة من املسلمني خالفوا » : ، ويقول املاوردي(6)على اإلمام بتأويل سائغ وهلم منعة وشوكة
 .(7)«خالفوا رأي اجلماعة وانفردوا مبذهب ابتدعوه

                                                           
مطبعة السعادة، : الطبعة الثانية، القاهرة) ية يف اإلسالمحممد رأفت عثمان، احلقوق والواجبات والعالقات الدول. د (1)

 .15حممد أبو زهرة، ص  ؛ 1ب من السنة، مرجع سبق ذكره، ص جلنة القرآن الكرمي، املنتخ :وانظر؛ 954، ص (9186
 .10توفيق حممد الشاوي، ، ص . د؛  996ص حممد يوسف موسى، . د   (2)
 . 468املرجع السابق، ص  (3)
 .13فتحي هبنسي، ، ص أمحد   (4)
 . 955حممد أبو زهرة، ، ص  (5)
 . 56عبد الوهاب حومد، ، ص . د  (6)
 .68أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي املاوردي، ، ص   (7)
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و وجود تأويل ينادي  البغاة به ن جرائم احملاربة هريف أن ما مييز جرمية البغي مويتضح من التع
ويسعون إىل تطبيقه وتنفيذه هذا التأويل سائغ من وجهة نظرهم كالقول مثاًل بأن والية اإلمام علي غري 

الذين  من اخلوارجلبع  اجملموعات شرعية وأن شخصًا ما أحق بالوالية منه كما كان عليه الوضع بالنسبة 
فإذا مل يكن هلم تأويل أصبح  –رضي اهلل عنه وكرم وجهه  –ب خرجوا على طاعة اإلمام علي بن أيب طال

  –، وباإلضافة إىل وجود التأويل (1)الوضع متعلقًا بأعمال احملاربة اآلنف دراستها والسالف التعرف عليها
كعنصر اميز جلرمية البغي ينبغي أن يكون هناك أمري مطاع فيما بني البغاة يقودهم ويعرب عنهم ويقوم على 

شؤوهنم، هذا فضاًل عن وجوب متتعهم باملنعة والقوة وإال كانوا جمرد جمموعات ضعيفة حمدودة التأثري  تنظيم
 :، ومن مث فإن العناصر املميزة جلرميه البغي ميكن حتديدها يف (2)ال قيمة هلا أو وزن

 .وجود تأويل سائغ فيما بني البغاة -
 .وجود أمري مطاع فيما بينهم  -
 .ام بالفعل ال مبجرد القولطاعة اإلم اخلروج على -

 :عقوبة البغاة-
من أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد منكم يريد أن يشق » : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

إماما فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه ما  من بايع» : ، وقال عليه الصالة والسالم«عصاكم فاقتلوه 
 .(3)«طاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخرإن أ استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه
إىل القول بأنه إذا خرجت  -مالك والشافعي وأبو حنيفة وأمحد بن حنبل –وقد ذهب األئمة األربعة 

طائفة ذات منعة وهلا تأويل مشتبه وهلا أمري على طاعة اإلمام فإنه يباح له مقاتلتهم حىت يعودا إىل صواهبم 
 .(4)االلتزام فإن جاء ذلك منهم توقف عن قتاهلم ويرجعوا إىل الطاعة و 

 :مستويات البغي ودرجات البغاة
  قد يكون البغاة عدد من األفراد املتفرقني ليست هلم منعة وال قوة وميكن أن تناهلم اليد ففي هذه

 .(5)احلالة يرتكون وحياسبون مبا عليهم من حقوق وحدود 

                                                           
 . 55عبد الوهاب حومد، مرجع سبق ذكره، ص . د  (1)
 .املرجع السابق، ذات الصفحة (2)
، 5/959« املسند»، وأمحد يف «البيعة»، والنسائي يف «الفنت»، وأبو داوود يف «اإلمارة»نقله عن مسلم يف كتاب   (3)

 . 331اإلمام حممد ماض أبو العزائم، ، ص  ؛ 919
 . 568، ، ص الشيخ حممد عيد الشافعي (4)
 . 55، ، ص عبد الوهاب حومد. د (5)
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 قادهم ويتحيزون بدار ويبتعدون عن خمالفة اجلماعة، ومل وقد يكون البغاة من الذين يتظاهرون باعت
 (1)حيدث أن امتنعوا عن حق أو خرجوا على الطاعة ففي هذه احلالة وجب على اإلمام أن يعزر

 .(2)منهم من تظاهر بالفساد ووجب عليه االمتناع عن قتاهلم

 جلماعة وميتنعون عن احلق وقد يكون للبغاة قوة ومنعة ويتظاهرون باعتقادهم ويبتعدون عن خمالطة ا
وخيرجون على الطاعة وقد نصبوا ألنفسهم قائدًا وإمامًا ويف هذه احلالة جيب حماربتهم حىت يفيئوا 

 .إىل أمر اهلل وطاعته

اب يف مفهومه هي أقرب ما تكون إىل اإلره –وكما سبقت اإلشارة إىل ذلك  –وجرمية البغي هذه 
اهلدف السياسي للعمليات اإلرهابية وبني التأويل الذي يقول بني املغزى و  همبعضاحلديث حيث يقارب 

 .(3)به البغاة

أي جمتمع من  –وخالصة القول بعد هذا العرض أن اإلسالم أوضح أسلوبني لتخليص اجملتمع 
من أعمال العنف بصورة عامة واليت تنطوي يف بع  زواياها على أعمال اإلرهاب وأخذت  –اجملتمعات 

ياسية اإلسالمية وهي على وجه اخلصوص إبان عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم وعهد هبما املمارسة الس
اخللفاء الراشدين رضوان اهلل عليهم ومها أسلوب  الوقاية والعالج، الوقاية وقد متثلت يف جمموعة القيم 

اليت أشرنا إليها واملبادئ اإلسالمية السامية اليت تستهدف هتيئة الروح والنفس البشرية هتيئة صاحلة قومية و 
استشرائه  و جموعة احلدود الزاجرة الفاصلة اليت تقضي على الداء وحتولمب، والعالج الذي متثل من قبل

 .أيضاً  وانتشاره واليت تعرضنا هلا

 مواقف إسالمية حديثة
 القتال إلقامة الدولة اإلسالمية

 .إِلقاَمِة الدولة اإلسالمية القتال ني يف فكرةِ آراء الكتَّاب اإلسالميّ : المسألة األولى-

 .رف  استخدام السالح إلقامة الدولة اإلسالمية: االجتاه األول -أ      

 .الدعوة إىل القتال لإلقامة الدولة اإلسالمية: الجتاه الثاينا-ب

                                                           
وجيوز فيه العفو وقد ترك لإلمام حرية تقديره شريطة أال  هو ما دون احلد وهو نوع من العقوبة مل يرد به نص: لتعزيرا (1)

. د :يتساوى مع عقوبة حد من احلدود، والتعزير قد يكون باجللد أو تسويد الوجه أو التوبيخ والتأنيب بالكالم، راجع
 . 956حممد رأفت عثمان، ، ص . د؛  983، ، ص أمحد فتحي هبنسي ؛ 493د عبد القادر أبو فارس، ، ص حمم

 . 61، ، ص أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي املاوردي (2)
 . 904أمحد جالل عز الدين، اإلرهاب والعنف السياسي، ، ص . د  (3)
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 ، وبيانلة اإلسالميةمشروعيته، إلقامة الدو مشروعية القتال، أو عدم ادلة القائلني ب: المسألة الثانية -
 .الرأي الذي نُ َرّجُحُه مع الدليل

 .أدلة القائلني بعدم مشروعية القتال إلقامة الدولة اإلسالمية -أ  

 .الضرر املتوقع من استخدام السالح: الدليل األول 

 . . .أمر الشرع بالصرب على جور األئمة، واعتبار احلكام، اليوم كاألئمة املنحرفني: الدليل الثاين 

 .االنقالبات العسكرية، اليوم من البدع العصرية: الدليل الثالث 

 .ري ما باألنفسيالطريقة الشرعية لتغيري األوضاع هي تغ: الدليل الرابع 

 :القتال إلقامة الدولة اإلسالمية أدلة القائلني مبشروعية-ب

 .دليل الّردة: الدليل األول

 .ال يتم الواجب إال به فهو واجبا م: الدليل الثاين

 .وجوب اجلهاد على كل مسلم يف كل بلد إسالمي احتله العدو الكافر :ثالثالدليل ال 

 .الكفر البواح :الدليل الرابع
القتال من أجل إقامة الدولة اإلسالمية ومحايتها هو من اجلهاد يف سبيل اهلل  هل: الثالثة المسألة

 مبعناه االصطالحي؟

 :الرأي الذي نرجحه ودليله 
 .(1)«صلوا كما رأيتموين أصلي»: يقول عليه الصالة والسالم

 .(2)«. .خذوا عين مناسككم »: ويقول أيضاً 

: ويقول اهلل عز وجل يف نص عام يشمل الصالة واحلج كما يشمل غريمها من سائر أحكام اإلسالم
 .(3)اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل كثريًا﴾ سول اهلل أسوة حسنة ملن كان يرجوا﴿لقد كان لكم يف ر 

                                                           
: فتح الباري( 539)، وهو يف صحيح البخاري، برقم (6/685ج  3850حديث رقم . جامع األصول)البخاري  (1)

 .5/999ج 
( 9518)وهو يف صحيح مسلم، برقم ( 3/586ج  9683حديث رقم . جامع األصول)ائي مسلم وأبو داود والنس (2)

 .5/143ج « لتأُخُذوا مناسككم»بلفظ 
 .59سورة األحزاب اآلية  (3)
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، وأن نقيم حجنا كما ملسو هيلع هللا ىلصكما أن علينا أن نقيم صالتنا كما أقامها رسول اهلل : ما تقدم نقول وبناًء على
، ألن النص الشرعي عني ، كذلك علينا أن نقيم الدولة اإلسالمية كما أقامها رسول اهلل أقامه رسول اهلل 

 .سالميةلنا جهة األسوة والقدوة لكل مسألة من مسائل حياتنا، ومنها إقامة الدولة اإل

، ومن ل إقامتها أم ال؟ هذه هي املسألة؟ وهل أذن باحلرب والقتال من أج ول اهلل فكيف أقامها رس
 .هنا يلتمس دليلها

أما احلديث عن مشروعية إقامة الدولة اإلسالمية يف األصل، قبل احلديث عن كيفية إقامتها، فال داعي  -
 .ملشروعية أمر مفروغ منه ال جيادل فيه أحد للبحث الطويل فيه، وال للوقوف عنده، ألن هذه ا

يف هذه املسألة،  (1)على تشكيك بع  الكاتبني احملدثني«فتحي الدريين»قد رّد األستاذ الدكتور هذا و 
ليست السياسة يف التشريع اإلسالمي أمرًا عارضًا قد أجلأت الظروف إىل اختاذه سبياًل لتدبري شؤون » : فقال

 بعد اهلجرة، وإمنا كانت استمرارًا ملا بدأ أواًل يف مكة قبل اهلجرة،« املدينة »اجلديد يف املسلمني يف جمتمعهم 
حقيقيًا بني الرسول إذ كانت كلتامها عقدًا تارخييًا . (2)إبان ظهور الدعوة، يؤكد هذا بيعة العقبة األوىل والثانية

  اهلجرة إحدى النتائج اليت ترتبت عليهما، وبني وفود املدينة، قامت على أساسه الدولة اإلسالمية، وكانت
وأما بعد اهلجرة فقد رأينا من مظاهر سيادة الدولة من الناحية العملية ما يثبت قيام  ، جلّ  و بأمر اهلل عزّ 

، والسلطة احلاكمة، إذ من اجملتمع، والتشريع، واملوطن: على ذلك من توافر عناصرها الدولة فعاًل، وليس أدل
 .(3)«. . سلطة يف هذا اجملتمع اجلديد، أو تدبري شؤون احلكم فيه  لغري الرسول كان مل يثبت أن  

وإمنا حبثنا هنا يف ! البحث فيه أمر ال جدال فيه، ولسنا هنا بشأن ، مشروعية إقامة الدولة اإلسالميةإذن
القتال من أجل مسألة إقامة الدولة اإلسالمية، وهل من املشروع استخدام القتال أو االستعداد الستخدام 

 إقامتها، أم ال؟

يشري الكالم السابق لألستاذ الدكتور فتحي الدريين على أن الدولة اإلسالمية قامت على أساس و  
 .، وبني وفود املدينة، عند العقبةبوصفها عقداً قد مت بني الرسول « البيعة»

ويستنبط من مضمون   »:«بيعة العقبة الكربى»احلديث عن نص  ويقول يف كتاب آخر له خبصوص 
مبادئ على غاية من األمهية واخلطورة  -(4)فكان شرعًا ثابتًا بالسنة التقريرية. هذا النص الذي أقره الرسول 

                                                           
 «اإلسالم وأصول احلكم»: يف كتابه( علي عبد الرزاق)وهو القاضي الشرعي املصري يف عهد امللك فؤاد  (1)
 . 590-984: الروض األنف: سرية ابن هشام، وشرحها  (2)
 .354 -353: الدكتور فتحي الدريين–خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم  (3)
إنكم تبايعونه على حرب األمحر . . . » : اإلشارة هنا إىل كالم العباس بن عبادة اخلزرجي يف بيعة العقبة الذي جاء فيه (4)

 (.5/919ألنف الروض ا)سرية ابن هشام « واألسود من الناس
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. . . إن بيعة العقبة الكربى مبا ثبت أهنا كانت مفتاحًا للنصر : سادساً (: مث يقول) ...: نعرضها فيما يلي
يزة منها، قد جعلت هذا العهد وامليثاق حقًا يف عنق كل مسلم عرب ة وجوإلقامة الدولة اإلسالمية بعد مد
 .(1)«. . .العصور واالجيال إىل يوم القيامة 

مفتاحًا للنصر، ومفتاحًا إلقامة الدولة  –فتحي الدريين .كما يقول د  -لعقبة فإذا كانت بيعة ا 
ومن هنا . كمن فيما جاء يف هذه البيعةفمعىن هذا الدليل على طريقة إقامة الدولة اإلسالمية ي –اإلسالمية 

 هل أشري إىل استعمال احلرب والقتال إلقامتها أم ال؟: فعلينا أن ننظر فيما جاء فيها

البد من الرجوع إىل املداوالت اليت جرت يف بيعة العقبة، والبنود اليت متت البيعة على أساسها ، إذن 
 .لنفتش فيها عن احلكم الشرعي يف مسألتنا هذه

 :جاء يف زاد املعاد البن القيم ما نصه -9

، (3)، وعكاظ(2)لبث مبكة عشر سنني يتبع الناس يف منازهلم يف املواسم، وجمنة إن النيب : عن جابر»
من يؤويين، من ينصرين حىت أبلغ رساالت ريب، وله اجلنة؟ فال جيد أحدًا ينصره، وال يؤويه، حىت إن : يقول

ي احذر غالم قريش ال يفتنك، وميش: من إىل ذي رمحه فيأتيه قومه فيقولون لهالرجل لريحل من مضر، أو الي
منا وهم يشريون إليه باألصابع، حىت بعثنا اهلل من يثرب فيأتيه الرجل ، وجلّ بني رجاهلم يدعوهم إىل اهلل عزّ 

نصار إال وفيها فيؤمن به، ويقرئه القرآن، فينقلب إىل اهله، فيسلمون بإسالمه، حىت مل يبق دار من دور اال
حىت مىت رسول اهلل يطرد جبال : رهط من املسلمني يظهرون اإلسالم، وبعثنا اهلل إليه، فائتمرنا، واجتمعنا، وقلنا

يا ابن أخي ما : فقال له عمه العباس. مكة، وخياف، فرحلنا حىت قدمنا عليه يف املوسم، فواعدنا بيعة العقبة
فلما نظر  ،فاجتمعنا عنده من رجل ورجلني ،ذو معرفة بأهل يثرب إينأدري ما هؤالء القوم الذين جاؤوك؟ 

تبايعوين : يا رسول اهلل عالم نبايعك؟ قال: فقلنا! هؤالء أحداث ،هؤالء قوم ال نعرفهم: العباس يف وجوهنا قال
ن وعلى األمر باملعروف والنهي ع على السمع والطاعة، يف النشاط والكسل، وعلى النفقة يف العسر واليسر،

يف اهلل ال تأخذكم لومة الئم، وعلى أن تنصروين إذا قدمت عليكم، ومتنعوين اما متنعون  ، وعلى أن تقولوااملنكر
وهو أصغر السبعني « أسعد بن زرارة»فقمنا نبايعه فأخذ بيده . منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم ولكم اجلنة

رسول اهلل وأن إخراجه اليوم مفارقة ي إال وحنن نعلم أنه إليه أكباد املط إنا مل نضرب! رويداً يا أهل يثرب: فقال
وإما . العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فأما أنتم تصربون على ذلك فخذوه وأجركم على اهلل

                                                           
 . 5/881دراسات وحبوث يف الفكر اإلسالمي املعاصر  (1)
 .موضع بأسفل مكة على أميال ، وكان يقام هبا سوق : جمنة (2)
سوق بصحراء بني خنلة والطائف، كانت تقوم هالل ذي  القعدة وتستمر عشرين يوماً،جتتمع قبائل العرب : عكاظ (3)

  .«يتفاخرون ويتناشدون»فيتعاكظون
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أمط عنا يدك فو اهلل ال نذر ! يا أسعد: فقالوا. أنتم ختافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعذر لكم عند اهلل
 .«لبيعة وال نستقيلها، فقمنا إليه رجالً رجاًل، فأخذ علينا وشرط، يعطينا بذلك اجلنةهذه ا

أخرجه أمحد والبيهقي وصححه احلكام ووافقه الذهيب وقال ابن كثري يف السرية : جاء يف حتقيق هذا النص
 .(1)هذا إسناد جيد على شرط مسلم، وصححه ابن حبان

 :ألبن هشاموجاء يف سرية النيب  -5

شروط سوى شرطه عليهم يف  –حني أذن اهلل لرسوله بالقتال  –وكان يف بيعة احلرب : قال ابن اسحاق»
يف احلرب، فلما أذن اهلل له فيها، وبايعهم  وذلك أن اهلل تعاىل مل يكن أذن لرسوله . . . العقبة األوىل 
اشرتط على القوم لربه، وجعل هلم يف العقبة األخرية على حرب األمحر واألسود، أخذ لنفسه، و  رسول اهلل 

 .«على الوفاء بذلك اجلنة

بايعنا » :  عنه قوله يروى. نقباء ببيعة العقبة الثانيةمث عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه، وكان أحد ال
 على السمع والطاعة يف عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا وأال ننازع ...بيعة احلرب  رسول اهلل 

 .(2)«!اهلل لومة الئمب نقول باحلق أينما كنا، ال خناف  األمر أهله، وأن

طريقة إقامة الدولة »: هذا بع  ما جاء يف بيعة العقبة وبنودها اما يتصل مبسألتنا، مسألة - 3
 ؟«اإلسالمية، واحلكم يف استعمال القتال ألجل ذلك

 :إننا نستنتج مما تقدم عدة أمور منهاو 
العهد املكي كان يطلب النصرة من زعماء القبائل العربية، ورجاهلا، القادمني إىل  يف أن الرسول  (9)

 .دون خوف من فتنة أو بطشمن احلج، حىت يستطيع أن يُبّلغ الدعوة اإلسالمية إىل الناس، فيعتنقوها 

وة أن طلب النصرة للدعوة اإلسالمية استجاب له بع  أهل القوة واملنعة من أهل يثرب، فنصروا الدع (5)
يف مكة، وسرعان ما انتشر االسالم يف املدينة،  حني بقي رسول اهلل يف اإلسالمية يف بالدهم، 

مل يبق دار من دور األنصار إال وفيها رهط من  حىت». وجتاوبت أجواؤها مع الدعوة اإلسالمية
أهل املدينة قد كما جاء يف الرواية األوىل ومثل هذا التعبري ال يفيد أن . «املسلمني يظهرون اإلسالم

أصبحوا كلهم مسلمني، حىت وال أن املسلمني صاروا هم األكثرية، وإمنا يدل على أن اجلو يف املدينة 
 .صار جو جتاوب ظاهر مع الدعوة اإلسالمية

                                                           
 . 45-3/46شعيب األرناؤوط ج  : زاد املعاد البن القيم بتحقيق  (1)
 . 5/505:الروض األنف: سرية ابن هشام، وشرحها (2)
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إىل  ملسو هيلع هللا ىلصشعور املمثلني للمسلمني يف املدينة من أهل القوة واملنعة أهنم يستطيعون أن يأتوا برسول اهلل  (3)
وأن يقدموا النصرة للدعوة، وأن يقيموا الدولة اإلسالمية على أرضهم،  لوا له احلماية،بالدهم، وأن يبذ

وهو اخلبري بأهل يثرب  - بل كما وصفهم العباس عم النيب . مع أهنم ليسوا من القادة املشهورين
ذلك أحس بلهجة الصدق يف من رغم على الولكنه ! «هؤالء ال نعرفهم، هؤالء أحداث» -وزعمائها 

كبار حماربة   ديثهم، وتيار العزمية املاضية يف نفوسهم، والوفاء مبا هم قادمون من أجله، ولو على ح
 !.قاداهتم وأشرافهم

بوصفه رئيسًا للدولة اإلسالمية اليت : ، بوصفه رئيسًا على املدينة، أيأن تنفيذ عهد النصرة للرسول  (4)
وأن تنصروين إذا قدمت »: إىل املدينة هلل ستقوم على احلكم باإلسالم إمنا يبدأ منذ وصول رسول ا

 .منذ إقامته للدولة اإلسالمية يف املدينة: أي« عليكم

على وجوب احلرب والقتال ضد كل من يتعرض تسميته هذه البيعة، بيعة احلرب، ملا فيها من نص  (6)
د تنتمي إىل للوضع اجلديد الذي سيقوم يف املدينة، حىت ولو كانت القوى املعادية هلذا الوضع اجلدي

 .(1)«على حرب من حاربه من العجم والعرب: أي»: جاء يف السرية احللبية. األمحر واألسود من الناس

. ح يف سبيل محاية الوضع اجلديدأخذ العهد على أصحاب القوة واملنعة الذين استعدوا حلمل السال (5)
نازعوا األمر أهله، امن يعينهم أخذ العهد عليهم أن يسمعوا ويطيعوا للقيادة اجلديدة، وأن ال ي: قولن

أن ال : أي –، أو خيتارهم املسلمون للحكم وتويل املناصب، ولو كانوا من غري األنصار الرسول 
ينازعوا أهل السلطة حبجة أهنم أوىل من غريهم بتويل مقاليدها، ألنه بنصرهتا قامت الدولة اإلسالمية، 

 . وباستعدادهم للموت انتصرت الدعوة اإلسالمية

بوضوح ومنها يتجلى  ملسو هيلع هللا ىلصهذه هي أهم األمور اليت قامت عليها الدولة اإلسالمية على عهد رسول اهلل 
مشروعية القتال واستعمال السالح ضد كل من يقف يف وجه إقامتها مبجرد وصول من أخذ البيعة على رئاسة 

 .هذه الدولة إىل البلد الذي تقرر إقامة الدولة اإلسالمية فيها

ترق قطرة دم واحدة حني إقامة هذه الدولة اإلسالمية ولكن مل يكن ذلك بسبب املنع من صحيح أنه مل 
القتال من أجل إقامة الدولة اإلسالمية فالنصوص الشرعية املتعلقة ببيعة العقبة أكدت على مشروعية القتال 

 .شك يف تلك املشروعيةا العرض مبا ال يدع جمااًل للمن أجل هذ

حاب القوى املعادية حني رأوا أن البساط قد ُسحب من حتتهم من حيث ال وإمنا الذي حدث أن أص
عازمون على و يشعرون، ورأوا القادة اجلدد للبالد عازمون على سحق كل حترك مريب، أو ثورة مضادة، 

 .بل على حرب األمحر واألسود من الناس، فيما لو تعرضوا للدعوة اإلسالمية، والدولة اجلديدة ،الصمود
                                                           

 . 91– 98/ 5ج  : السرية احللبية، البن برهان الدين احلليب (1)
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انكفؤوا على أنفسهم جيرتون هذا العزم من قادة البالد اجلدد، ني أحس أصحاب القوى املعاديةح: قولن
اليت هي  و . اجلديدة، والسلطة اجلديدةاإلسالمية لدعوة ينافقون على ا راحواقلوهبم املريضة، و أحقادهم يف 

بذلت هلم  و  تتساحممية اجلديدة السلطة اإلسالولكن  –، ومبا ُتكن قلوهبم على علم مبا يقوم به هؤالء مجيعاً 
اإلسالمية  كل تكرمي وإغضاء، ما داموا ال يُظهرون ما يبطنون، وال يتحركون يف نشاط تكون منه الدعوة

 !يف خطر دولتهاو 

ومضى على زواهلا زالت ، و إعادتها بعدما  –فطريقة إقامة الدولة اإلسالمية اليوم وبناًء على هذا، 
 :ويتحقق ذلك بعدة أمور هي. من أجل إقامتها قة نفسها اليت اتبعها رسول اهلل هي الطري –ردح من الزمن 

حىت يصبح هلا رأي عام  تتجاوب مع الدعوة اإلسالميةما من البالد اإلسالمية  إيجاد أجواء في بلد (9)
مع االستعداد لنصرهتا، والتضحية يف ! يؤمن هبذه الدعوة، ويطالب مبا تنادي به من أفكار وأنظمة

 .لهاسبي

فإذا حدث ذلك، أو كان التجاوب مع الدعوة اإلسالمية موجوداً يف أي بلد تتوافر فيه مقومات الدولة  (5)
ي جير  حينئذ–بالنسبة لظروف ذلك الزمان  ان عليه وضع املدينة على عهد رسول اهلل كما ك  –

 ،للدولة اإلسالميةنصرة قادرين على تسليم السلطة ملن تأخذ له البيعة، بوصفه رئيسًا البحث عن أهل 
حبيث تستطيع القوى اليت ميلكها أهل النصرة هؤالء أن تسحق كل مترد على الوضع اجلديد من 

 .تملة حتاول ضرب هذا الوضع اجلديد من اخلارجالداخل، وأن تتصدى ألي قوة خارجية حم

الدولة اإلسالمية،  فإذا مت مجع أهل النصرة هؤالء ُأخذت البيعة ملن خيتار رئيسًا للسلطة وأُعلن قيام (3)
وتغيري النظام القائم، وجعله نظامًا إسالمياً، وُوضعت القوى اليت ميلكها أهل النصرة على أهبة 

لكل من تسول له نفسه أن حيارب احلكم مبا أنزل اهلل الذي يطالب به الرأي العام للتصدي  االستعداد 
 .يف البالد

 :وهنا

مت على عهد جلديد، واعطت والئها له، صاراألمر كما ا الوضع اإذا سكتت سائر القوى على هذ -
ضوء أحكام اإلسالم، ومصلحة الدولة يف ، وبقي كل يف مكانه من أصحاب املناصب رسول اهلل 
 .اإلسالمية

فإن نص بيعة العقبة الثانية يقرر مشروعية القتال لتأمني  –وأما إذا متردت بع  القوى لضرب الدولة  -
وهذا هو احلكم الشرعي يف مسألة . هذه هي طريقة إقامة الدولة اإلسالمية اليومو د، احلماية للوضع اجلدي

ا تدل عليه بيعة العقبة امإلقامة الدولة اإلسالمية ، و ذلك إستنباطًا  -جتوزًا  -أو ما يوصف باجلهاد  القتال
 .على أساسها الدولة اإلسالمية الثانية اليت أقام الرسول 
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 :سؤال، وهو وهنا قد خيطر بالبال

 –قد يقف يف وجه إقامة الدولة اإلسالمية قطعات عسكرية، وقد يأمرها قائدها بالقتال، وسيكون فيها 
 القتال يف صفها، أو القتال ضدها؟ مسلمون، فما احلكم الشرعي هل هو يف –حتماً 

ولذا، فعلى  . يةأن القتال يف صفها حرام، ألهنا قوة باغية خرجت على سلطان الدولة اإلسالم: واجلواب
كل مسلم يف تلك القطعات العسكرية أن ينسحب منها وإذا أكره على البقاء فيها فعليه أن ال ميارس أي دور 

وذلك حلرمة دماء . يقف يف صف الدولة اإلسالمية يؤدي إىل إراقة دماء املسلمني من أهل العدل امن
 .(1)«دمه وعرضه وماله: رامكل املسلم على املسلم ح».املسلمني بال سبب شرعي يبيح ذلك

طاعة اإلمام كما ألنه قتال للبغاة، الذين خرجوا على : وأما القتال ضد هذه القطعات فهو قتال واجب-
 .تقدم يف حبث قتال أهل البغي

فإن كان ال خطر من التفاوض معهم جللبهم إىل الطاعة ًمًشت ُرُسُل الصلح بينهم وبني الدولة -
ومنُ يقًتل منهم من .(2)األمر، حسم أمرهم بالقتالسم يف هذااك خطر من تأخري احلوإن كان هن –اإلسالمية 

باحلق وقاتل ضده، ومن قتل من أنصار الدولة اإلسالمية  املسلمني فهو مسلم ولكنه عاٍص إذا كان عارفاً 
 .«قتال البغاة»الناشئة فهو من شهداء اآلخرة، كما سبق تقريره يف 

 :ة من هذا البحث وهيونأيت إىل املسألة األخري 

 ؟االصطالحيهل القتال من أجل الدولة اإلسالمية وحمايتها هو من الجهاد في سبيل اهلل بمعناه 
ذلك خيتلف باختالف اجلهات اليت تتحرك لضرب الدولة اإلسالمية حني اإلعالن عن  واجلواب عن

 .قيامها

 لقتال ضدها هو نوع من قتال ، فااإلسالمداخلية تنتمي إىل هي جهات  فإذا كانت هذه اجلهات
وقد سبق اختالف الرأي يف وصف هذا القتال، ورجحنا القول بأنه ليس من اجلهاد يف سبيل اهلل . البغاة

 .مبعناه االصطالحي
 دولة اإلسالم هي جهات داخلية، ولكنها غري إسالمية وإمنا هي ن كانت اجلهات اليت حتركت لضرب وإ

، وراحت تقاتل الدولة اجلديدة إلعادة الطاعة أهل الذمة، قد خلعت من مواطين الدولة اإلسالمية، من
القتال ضد الثائرين على »: ما أنزل اهلل، فهذا هو الوضع يف البالد إىل ما كان عليه من احلكم بغري

 .«الدولة اإلسالمية من املواطنني غري املسلمني
                                                           

اري يف حديث ، وجاء هذا املعىن عند البخ5/653ج  : وانظر جامع األصول. 4/9185ج  ( 5654)رقم : مسلم   (1)
 .« . . . فإن دماءكم واموالكم وأعراضكم عليكم حرام . . » : آخر، يقول فيه

 . 90/64: املغين البن قدامة  (2)
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  و أما إن شن هذا القتال على الدولة اإلسالمية جهات خارجية 

  أي من بالد املسلمني، فاحلكم يف شأهنا كاحلكم يف  –فإن كانت جهات من دول العامل اإلسالمي
للمسلمني من اخلارجني حكمهم، ولغري املسلمني من : أي. شأن اخلارجني على الدولة من الداخل

رعايا تعترب   كلها بالداً واحدة، كمااخلارجني حكمهم؛ وذلك ألن الدولة اإلسالمية تعترب بالد املسلمني
الدولة اإلسالمية، وتعمل على أن تنضم هذه البالد ورعاياها يف دائرة هذه الدولة  الد كرعاياتلك الب

بالدهم اإلسالمية،أن تكون  اختالفاإلسالمية الوليدة، ألن اإلسالم يوجب على كل املسلمني، على 
ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات »: يف عنقهم بيعة خلليفة املسلمني، لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم

: وهذا معناه. ولذا جيب عليهم إرسال البيعة، أو إعالن الوالء للخليفة اجلديد (1)«ميتة جاهلية
متشي رسل : أي .اهل البغيتعامل معاملة بالد  االنضمامفالبالد اليت تأىب . للدولة اإلسالمية االنضمام

 .يدة،قبل أن يلجأ إىل احلسم العسكري معها الصلح بينها وبني السلطة االسالمية اجلد

  وأما إذا كانت اجلهات اخلارجية اليت شنت القتال على الدولة االسالمية ، إمنا هي من دول غري  العامل
جلهاد يف سبيل اهلل مبعناه امن بالد الكفار واملستعمرين فإن القتال ضد هؤالء هو من :أي  –اإلسالمي 
،إلعالء  (2)قتال من ال ذمة له من الكفار»: ليه تعريف اجلهاد الشرعي وهو،ألنه  ينطبق ع االصطالحي
 . «عز وجل كلمة اهلل

 

                                                           
 . 4/88ج  : جامع األصول: وانظر – 3/9488ج  .  9869: أخرجه مسلم رقم (1)
 ( .جهد)مادة : املعجم الوسيط (2)
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 :الخاتمة

 

يف حبثنا هذا تعرضنا ملوضوع اجلهاد، وقدمنا تعريفاً له ، لغًة و اصطالحاً، و قد أوضحنا أن للجهاد مدلواًل 
ن حاولوا النيل من اإلسالم، نتيجة من فهم أعم من القتال كما فهمه بعضهم ، و منهم املستشرقون الذي

 .القاصر حلقيقة و معىن اجلهاد يف اإلسالم

و بالرجوع اىل السنة النبويةالشريفة، تبني لنا أن اجلهاد ليس هجوميًا و ال دفاعيًا باملعىن الذي يزعمه 
عاملية اإلسالم تستوجب فاهلجوم على الغري دومنا سبب أمر حيرمه اإلسالم،كما أن املستشرقون و من يتبعهم، 

الدعوة له، و نشره ما استطعنا اىل ذلك سبياًل، و عندها أواًل يدعى اىل اإلسالم غري املسلمني، فإن مل يقبلوا، 
 .فيطلب منهم اإلستسالم، فإن مل يقبلوا قاتلناهم، و لكن بالتفصيل الذي أوضحناه يف منت البحث

 :رى أن السبب هو الكفر، وهناك من قالو قد تناولنا سبب اجلهاد و ذكرنا آراء من ي

 .رتب هذا اإلختالف أخطاء ذكرناها، و أوضحنا الردود عليهاأن السبب هو القتال، و قد 

، و و ألن اجلهاد قد مر حبقب خمتلفة، لكل واحدة منها صفاهتا اخلاصة هبا، فقد ميزنا حقبة اجلهاد املكي
قد تنوع ، إذ كان هناك جهاد رة اىل اجلهاد يف املدينة املنورة اجلهاد اهلجري، و اجلهاد املدين، و نود اإلشا
 .إذناً ال وجوباً، و بعد ذلك اجلهاد بالقتال وجوباً  باحلجة و البيان، و تبليغ القرآن، مث جهاد بالقتال

 :و بعدها إستعرضنا اجلهاد يف العصر احلايل، حيث ظهرت مواقف لثالث فئات

و فئة ثانية تعلن احلرب على العامل كله، و الفئة الثالثة هي فئة التوسط و فهناك فئة تريد إماتة اجلهاد، 
 .اإلعتدال

مث انتقلنا اىل بيان العالقة بني اجلهاد و مصطلح اإلرهاب، نتيجة من اخللط احلاصل و التداخل القائم بني 
الدويل يف التعريف  املفهومني، فقدمنا عدة تعاريف لإلرهاب من أكثر من مصدر،وأشرنااىل مسامهات الفقه

باإلرهاب، و بعدها حتدثنا عن دوافع اإلرهاب، و اليت  تتعدد و تتنوع نتيجة من تباين وجهات نظر الباحثني 
من بيان دوافع اإلرهاب على املستوى الفردي، و هي ختتلف بإختالف  الدارسني ملوضوع اإلرهاب، و متكنا

ضغوط اليت يتعرض هلا، و من الباحثني من ركز يف الدوافع و ال شخصية اإلرهايب و الظروف اليت يعيش فيها،
النفسية ، و منهم من إهتم باجلوانب املادية، و آخرون أعاد األمر اىل غري ذلك من األسباب، فتحدثوا عن 
ظروف تأرخيية و جغرافية، و حرمان اجتماعي و اقتصادي، و صراعات عرقية و دينية، و اجتاهات إنفصالية، 

 .مارسة الدميقراطية، و استبداد بع  األنظمة احلاكمةو افتقاد امل
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و كان البد أن نذّكر مبواقف إسالمية يف التأريخ، فاإلسالم دين مساوي اهلي، يتميز من العدالة و 
و استأصل منها غرائز السماحة و السمو، و قد عاجل معاجلة مثالية ما يف النفس البشرية من مجوح و رغبات، 

و غرس فيها من املباديء و القيم ما جعلها تعرف حقوقها و تؤدي واجباهتا، و هكذا أقام  العدوان و العنف،
بعدما كفلت اإلسالم توازنًا انعكست  آثاره على حياة املسلمني أمنًا و رخاًء ، و تقدمًا يف اجملاالت كافة، 
إلقتصادية مضمونة مباديء اإلسالم، احلرية للجميع من عرب و عجم، بي  أم سود، فكانت املساواة ا

للجميع و العمل متاح لكل قادر عليه، و احلرية مسحت  لكل واحد ابداء رأيه و امساع صوته للحاكم اىل 
جانب حرية العبادة، فلم يكره أحد على دخول اإلسالم، و إمنا كان ذلك طواعية ، واختيار و اقتناع باحلجة 

ابل هذا كله وضع الشرع اإلسالمي قواعد و عقوبات و املنطق السليم، و اجلدل باليت هي أحسن، و يف مق
وهكذا حدد . ملرتكيب اجلرائم و كل من يعتدي على األنفس أو األموال أو األخالق العامة و قيم اجملتمع

اإلسالمي اجلرائم اليت تقع على عموم اجملتمع، و هو ما يعرف باحلرابة، و جرائم البغي، و هذان النوعان  الشرع
ثالن منطاً من أمناط العنف املوجه ضد اجملتمع، و موازنة مبا هو حادث يف عصرنا هذا، فإن جرائم من اجلرائم مي

و بعد حتديد هذه اجلرائم فقد قرر الشرع اإلسالمي العقوبات . البغي أقرب اىل اإلرهاب  مبفهومه الشائع
 .املناسبة هلا يف احلدود اليت شرعت عقاباً على هذه اجلرائم

شارة اىل مواقف اسالمية حديثة بشأن القتال إلقامة الدولة اإلسالمية، فإن هذه القضية أثارت و ارتأينا اإل
مسائل عدة اختلطت فيها املفاهيم، وحدث اختالف يف توصيف هذا القتال، و بيان طبيعته، هل هو جهاد 

 اإلصطالحي للجهاد أم أنه أمر آخر؟باملفهوم 

دعا اىل القتال    للقتال إلقامة الدولة اإلسالمية، فهناك منكما ظهرت اجتاهات عدة بني مؤيد و راف
رف  استخدام السالح إلقامة الدولة اإلسالمية، و كان لكل  إلقامة الدولة اإلسالمية، و يف املقابل هناك من 

ان ادلته و حججه ، اليت يستند اليها لتسويغ رأيه و وجهة نظره، و بعد أن عرضنا هذا كله، انتقلنا لبيفريق 
و قد أثبتنا أواًل على أن مشروعية اقامة الدولة اإلسالمية أمر مفروغ منه، و .الرأي الذي نرجحه مع الدليل عليه

و باإلستناد اىل السنة النبوية الشريفة استنتجنا أن الرسول الكرمي طلب النصرة للدعوة .ال جدال فيه أو عليه
فنصروا الدعوة  (املدينة املنورة فيما بعد)عة من أهل يثرب بع  أهل القوة و املناإلسالمية، و قد استجاب له 

اإلسالمية ، بينما بقي الرسول صلى اهلل عليه و سلم يف مكة املكرمة، وان هجرة الرسول الكرمي اىل املدينة 
 . املنورة هي بدايةاقامة الدولة اإلسالمية،اليت اصبح على رأسها الرسول صلى اهلل عليه و سلم

ولة اجلديدة ، دولة اإلسالم، تنوع اجلهاد مبفهومه اإلصطالحي، فكان هناك جهاد باحلجة و و يف هذه الد
و من الواضح أن البيان، وتبليغ القرآن، مث جهاد بالقتال إذنًا ال وجوباً، و أخرياً أصبح اجلهاد بالقتال وجوباً، 

مي،و كان مسة بارزة ملعاجلة الكثري من الدعوة اىل اجلهاد، وهذا أسلوب متيز منه الدين اإلسال هناك تدرجًا يف
املسائل، وهكذا ميكننا باإلستناد اىل السنة النبوية الشريفة أن نستدل و نستنتج ، ان اجلهاد الوجويب حدث 
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زمن الرسول حممد صلى اهلل عليه و سلم،بعد اقامة الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة، و جرى تطبيق اجلهاد و 
 املسلمون حتت امرة غري، إما حتت إمرة الرسول الكرمي مباشرة، أو بتفوي  منه، حيث جاهد امارسته فعلياً 

 .مباشرة من الرسول صلى اهلل عليه وسلم

، فإن اخللفاء الراشدين ساروا باجلهاد يف الطريق نفسه، و مو بعد وفاة الرسول  حممد صلى اهلل عليه و سل
اشرة، أو بصورة غري مباشرة ، حينما ملسلمون ، إما بإمرة اخلليفة مبا اتبعوا األسلوب ذاته، و يف زمنهم جاهد

 .يفوض اخلليفة قائداً معيناً للجهاد يف حدود الدولة اإلسالمية أو خارجها

و يف العصر احلايل إذا أردنا حتديد مفهوم اجلهاد، قلنا أنه ال بد أن يشابه اجلهاد زمن الرسول الكرمي و  
لك من حيث املعىن و أسلوب التطبيق و املمارسة على حد سواء، فاجلهاد جائز و اخللفاء الراشدين ، و ذ

يف ظل دولة إسالمية، و يكون القيام به بأمر احلاكم املسلم، و حتت قيادته و إمرته مباشرة، أو صحيح 
ل اجلهاد مباشرة، وهذا هو رأينا فيما مطروح من مسائ كون اجلهاد حتت قيادته بصورة غريبتفوي  منه عندها ي

 .يف زمننا احلاضر، و اهلل من وراء القصد

 

 كتبه الشيخ خليل الميس
 عضو مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

 م2143هـ  4131
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد اا م البييني وعلى لل  وحبي  جعمعني

 
 (52/15) 124: قرار رقم 

 بشأن
 التقاتل بين المسلمين باسم الجهاد

يف دورته احلادية سالمي املنعقد اإل منظمة التعاونإن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن 
 – 51 :املوافق  هـ ،5341حمرم  51إىل    51: من (  اململكة العربية السعودية)  الرياض مبدينةوالعشرين 

 ،م 2154 (نوفمرب ) تشرين الثاين  22
 ،  التقاتل بين المسلمين باسم الجهادموضوع بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص 

 ،  اليت دارت حوله واملداوالت ملناقشاتاستماعه إىل ا وبعد
 :قرر ما يأتي 

 . ملييد من البحث والدرستأجيل إصدار قرار يف هذا املوضوع 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بيان من مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
 بشأن 

 ما يحدث في البالد العربية وبعض البالد اإلسالمية
وعلــــى آلـــــه  األنبيـــــاء واملرســــلني ،والصـــــالة والســــالم علــــى ســـــيدنا حممــــد خــــا  ،  احلمــــد هلل رب العــــاملني

 ، وبعد أمجعني وأصحابه
يف دورته احلادية اإلسالمي املنعقد  منظمة التعاونإن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن 

 22 –51 : املوافق هـ ،5341م حمر  51إىل  51: من (  اململكة العربية السعودية)  الرياض مبدينةوالعشرين 
،  ، واستشعارا منه ملسؤولياته باعتباره مرجعية فقهية لألمة اإلسالمية ،م 2154 (نوفمرب ) تشرين الثاين 

حيدث يف البالد العربية ، وخباصة فيما  ، جتاه ما يواجهها من حتديات وأخطار وانطالقا من واجبه حنو األمة
 ، وبعض البالد اإلسالمية

مــن  العديــد مــن الــدول اإلســالميةويرصــد مــا جيــري علــى الســاحة العربيــة واإلســالمية يف اجملمــع تــابع إذ يو 
تعصف باألمة ، وهتـدد كياهنـا ووحـدهتا وأمنهـا واقتصـادها ومقوماهتـا مبـا جيعـل تكاد تقاتل وصراع وفنت وحتديات 

يف  اً اضـطرابحُتـدث احليـاة ، و  الشعوب تئن حتت وطأة الظلـم واجلـوع واخلـوف والفرقـة وضـعف السـلطة ، وتوقـف
 .النظام واألمن 

اإلســالمية ، وبنــاء علــى مــا صــدر عــن اجملمــع يف دوراتــه الســابقة وانطالقــاً مــن واجــب اجملمــع جتــاه األمــة 
 يف( اجليائريـة الديقراطيـة الشـعبية  اجلمهوريـة )العشـرين الـيت انعقـدت مبدينـة وهـران وباخلصـوص مـا ورد يف دورتـه 

بشـأن سـوريا ،  م2152سـبتمرب  51-54 :املوافـق ،  هــ5344من ذي القعدة  2 إىلمن شوال  22 الفرتة من
ألبنــاء األمــة وقادهتــا وعلمائهــا وأويل األمــر فيهــا خاصــة يف تلــك الــدول واجملتمعــات الــيت  التــايلفإننــا نوجــه نــداءنا 

 :تعاين من هذه الفنت والصراعات 
وعـــدم اجلـــرأة علـــى التعـــدي علـــى النـــاس ، علـــى حرمـــة املســـلم  التأكيـــد علـــى حرمـــة الـــدماء ، واحلفـــاظ  :أوالا  

ِِ َفَكأَنََّموا قَوتَوَل النَّواَ    :قوله تعـاىل  انطالقاً من َأنَُّه َمن قَوَتَل نَوْفساا بِغَْيِر نَوْفٍس َأْو َفَساٍد ِفوي اأَلْر
كــل املســلم علــى املســلم حــرام "  : قولــه ، و   َجِميعاووا َوَمووْن َأْحَياَهووا َفَكأَنََّمووا َأْحيَووا النَّوواَ  َجِميعاووا

 ... " .دمه وماله وعرضه 
يــت وحــدة ، وعــدم املســاعدة واإلســهام يف تفت هاأراضــي اإلســالمية وســالمةالتأكيــد علــى وحــدة األمــة  :ثانياا 

وقوهتـا ومتنـع الصـراع هذه الدول واجملتمعات والتأكيـد علـى الوحـدة الوطنيـة الـيت تضـمن متاسـك الـبالد 
 .الداخلي فيها 

لتفويــت الفرصــة علــى يف اجملتمعــات العربيــة واإلســالمية ، الفئــات  ضــرورة االرتقــاء بــالوعي لــدى مجيــع :ثالثاا 
خمططــاهتم لتفتيــت األمــة وشــغلها بالقضــايا الداخليــة عــن قضــايا واملرتبصــني هبــا وإحبــاط أعــداء األمــة 
 .األمة الكربى 
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وســـــيلة لفـــــض  (1/51) 512 : ر ذي الـــــرقمحســـــبما جـــــاء يف القـــــراالتأكيـــــد علـــــى أســـــلوب احلـــــوار  :رابعاا 
وعـدم ، اخلالفات والنياعات السياسية ويف العالقة بـني القيـادات احلاكمـة والرعيـة واألحـياب املختلفـة 

اللجـوء إىل العنــف والقــوة والســالح بــني أبنــاء األمــة والبلــد الواحــد ، واالبتعــاد عــن التعصــب والطائفيــة 
 .واحليبية الضيقة 

بــني مجيــع وتــأمني احليــاة الكريــة علــى أحقيــة الشــعوب يف العــدل والقســط والشــورى والتعــاون  التأكيــد :خامساا 
 .فئاهتا لتحقيق املقاصد العليا لألمة 

الظلـم والتقاتـل والعنـف وانعـدام  اً مـنوجـوب الوقـوف إىل جانـب الشـعوب املستضـعفة الـيت تعـاين ألوانـ :سادساا 
 .  ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة   : لقوله سبحانه األمن فاملؤمنون أخوة 

املنضــبطة بــاملعروف بالوســائل الســلمية التأكيــد علــى حــق الشــعوب يف احلريــة وتغيــري املنكــرات واألمــر  :سابعاا 
 .بالضوابط الشرعية 

واحـداً لـدرء  للوقـوف صـفاً وعلماء ومفكرين وشعوباً وقوى سياسية  قيادات  ليناشد أبناء األمة اجملمع وإن 
 . اء دورها املنوط هبا جتاه األمة م ، لتعود بالدهم إىل أداطر اليت حتيط هباملخ

للتعــاون وتكثيــف واجملمــع باعتبــاره مؤسســة دوليــة منبثقــة عــن منظمــة التعــاون اإلســالمي يناشــد قــادة الــدول 
 .مان جهودهم لرأب الصدع والعمل على رفع الظلم وإحالل األمن يف تلك اجملتمعات اليت فقدت األمن واأل

 . إنه ويل التوفيق.   أن حيفظ أمتنا من كل سوء وأن يهيئ هلا من أمرها رشدا تعاىل نسأل اهلل
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 بيان من مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

 بشأن
 يما تتعِر له مدينة القد  والمسجد األقصى المبارك من عدوان إسرائيل 

وعلــــى آلـــــه  األنبيـــــاء واملرســــلني ،والســــالم علــــى ســـــيدنا حممــــد خــــا   والصـــــالة، احلمــــد هلل رب العــــاملني 
 ، وبعد أمجعني وأصحابه

يف دورته احلادية اإلسالمي املنعقد  منظمة التعاونإن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن 
 22 – 51 :املوافق هـ ، 5341حمرم  51إىل  51: من (  اململكة العربية السعودية)  الرياض مبدينةوالعشرين 

،  ، واستشعارا منه ملسؤولياته باعتباره مرجعية فقهية لألمة اإلسالمية ،م 2154( نوفمرب ) تشرين الثاين 
مدينة القدس تتعرض له ، وخباصة فيما  ، جتاه ما يواجهها من حتديات وأخطار وانطالقا من واجبه حنو األمة

 :يؤكد على ما يأيت ،  يواملسجد األقصى املبارك من عدوان إسرائيل
 القبلتني أوىل.  املسجد األقصى املبارك مهوى أفئدة املسلمني ودرة اجلبني من القدس وفلسطني  ،

ومعراجه إىل  ومسرى نبينا حممد .  وثالث املساجد اليت تشد إليها الرحال مع احلرمني الشريفني
د  احلَْرَام  ُسْبَحاَن  : يف حمكم التنييل يف قوله تعاىل هالسماء جاء ذكر  ال ذ ي َأْسَرى ب َعْبد ه  لَْياًل مَِّن اْلَمْسج 

ريُ  يُع الَبص  د  اأَلْقَصى ال ذ ي بَارَْكَنا َحْوَلُه ل ُنر يَُه م ْن آيَات َنا إ ن ُه ُهَو الس م  ،  ]5آية : األسراء[  إ ىَل اْلَمْسج 
جد األقصى الذي سجله القرآن الكرمي بني وواضح يف هذه اآلية الربط اخلالد بني املسجد احلرام واملس

 . املسجدين مما يوجب اهتمام املسلمني والصلة مبسجدهم املبارك
  هذا املسجد املبارك ومدينته املقدسة يتعرضان لعدوان آمث ومستمر من قبل االحتالل اإلسرائيلي الذي

األقصى من خالل ممارساته يسعى جاهداً لتهويد املدينة املقدسة وبسط سيطرته الكاملة على مسجدها 
، وهدم بيوت املقدسيني واحلفريات اليت طالت ي العدوانية املتمثلة يف االستيطان ومصادرة األرض

يف بث يف اآلثار اإلسالمية ، واستحداث املعابد اليهودية والع، هنياره اأساسات املسجد وباتت هتدد ب
عتداء على واال، نون القتحام املسجد األقصى املستوطومن غريها املدينة املقدسة اليت ينطلق منها 

بإعداد خمططات لتقسيمه األقصى على املسجد  هعدوان واصل االحتالل وقد، املواطنني املقدسيني 
زمانيًا ومكانيًا بني املسلمني واليهود من خالل التصرحيات الرمسية ومناقشة مشروع قانون يقضي بذلك 

 . ان اإلسرائيلي وذلك متهيداً إلقامة هيكلهم امليعوممن قبل إحدى اللجان التابعة للربمل
  مع وهو يستشعر هذه األخطار احملدقة بالقدس ومسجدها األقصى وكل مقدس فيها يدعو اجملإن جملس

األمة اإلسالمية بكل دوهلا وحكوماهتا وشعوهبا ملواجهة هذه األخطار والعمل على درئها من خالل 
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وكذلك بتقدمي الدعم املعنوي واملادي ، يع احملافل اإلقليمية والدولية العمل السياسي والقانوين يف مج
ألبناء القدس لتعييي صمودهم ورباطهم يف جماالت احلياة كافة من صحية وتعليمية واجتماعية واقتصادية 

بية على وخباصة يف قطاع اإلسكان ومطالبة الدول العربية بالوفاء بالتياماهتا املالية اليت أقرهتا القمم العر 
 . ف من الضائقة اليت يعانيها أهل القدسيوجه السرعة للتخف

  مع ليشيد باجلهود اليت يقوم هبا املرابطون يف رحاب املسجد األقصى لصد وإحباط مجيع اجملإن جملس
 . املبارك االعتداءات اليت متس قدسية املسجد األقصى

ول العربية وجلنة القدس ملا تبذله من جهد ويتوجه بالشكر لدول منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الد
 . للمحافظة على املقدسات يف القدس

يتقدم اجملمع بالشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها ودعمها امللموس للقضية الفلسطينية و 
مقعد عن قبول  ويثمن موقفها املتمثل يف امتناعها .خباصة املبارك عامة ، وملدينة القدس واملسجد األقصى 

التخاذل الدويل حول القضية الفلسطينية العادلة ومدينة  هكان من أهم أسباب  والذي، جملس األمن الدويل
 .القدس ومسجدها املبارك ، ويعترب ذلك خطوة مهمة يف سبيل إصالح جملس األمن الدويل 

اإلسالمية يف كما يشكر اململكة األردنية اهلامشية ملكًا وحكومة وشعبًا إلشرافها على املقدسات 
 . ريف ورعايتها ودعم جهودها يف ذلكالقدس الش

لكل اهليئات واملنظمات واللجان واجلمعيات والفعاليات اليت تعمل  بالشكر كما يتقدم جملس اجملمع
َولََينُصَرن  الل ُه َمن  :  على دعم املدينة املقدسة وصمود أهلها حىت ييول االحتالل عن هذه األرض املقدسة

 .  رُُه إ ن  الل َه َلَقو يٌّ َعي ييٌ يَنصُ 
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